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A. TEKSTUALNI DEL 
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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
 

 

1.  INVESTITOR IN NAROČNIK 
 
OBČINA DOBRNA 
Dobrna 19 
3204 Dobrna 
 
2. STORITEV 

 
IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO 
NARAVNIH NESREČAH NA JAVNIH CESTAH V OBČINI DOBRNA (od datuma podpisa pogodbe 
do 31. 12. 2017),  
po naslednjih sklopih: 

- Sklop 1:  Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posledic škode po naravnih 
nesrečah 

- Sklop 2:  Asfaltiranje cest 
- Sklop 3:  Strojna dela na cestah 

 
3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
Predmet razpisa so vzdrževalna in obnovitvena dela na cca. 100 km javnih občinskih cestah v Občini 
Dobrna ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah, skladno s popisi del in storitev.  
Povprečna širina cest je 4,0 m.  
Vezano na Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 27/2010; 22/2013) 
je skupna dolžina kategoriziranih cest 72,746 km, od tega je približno 40 % makadamskih cest. Dolžina 
lokalnih cest je 30,053, dolžina javnih poti pa 42,693 km. 
 
Javno naročilo se oddaja od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2017. Pogodbena vrednost je odvisna 
od planiranih sredstev v Proračunu Občine Dobrna za tekoče leto in na osnovi dejanskih potreb na 
terenu. Obseg in vrsta del bosta določena sprotno, na osnovi dejanskih potreb na terenu. 
 
4. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom ter to 
razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je 
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno 
usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. 
Naročnik bo obravnaval gospodarske subjekte skladno s 4. členom Zakona o javnem naročanju (v 
nadaljevanju ZJN-2).  
 
Ponudnik se lahko poteguje za naročilo razpisanih del po sklopih! Poteguje se lahko za 
posamezni sklop razpisanih del, dva sklopa ali za vse sklope, ponuditi pa mora vsa razpisana 
dela v posameznem sklopu. 
 
Sklopi so naslednji: 

- Sklop 1:  Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posledic škode po naravnih 
nesrečah 

- Sklop 2:  Asfaltiranje cest 



JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: 
»Izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna« 

Stran 5 od 68 

 

- Sklop 3:  Strojna dela na cestah 
 
Posamezen gospodarski subjekt se lahko na predmetni javni razpis prijavi samostojno in lahko odda 
samo eno ponudbo. V kolikor se prijavi v skupnem nastopu, lahko nastopa samo v eni skupini 
ponudnikov v skupnem nastopu. V kolikor bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni 
ponudbi (ali samostojno ali v okviru skupnega nastopa ali v kombinaciji le-teh), bo naročnik vse takšne 
ponudbe izločil. 
 
5. VRSTA POSTOPKA 
 
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 
43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5, 19/2014, ZDU-1I 90/2014) naročnik razpisuje 
javni razpis po odprtem postopku. 
 
6. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL 
 
Izvajanje del se bo vršilo od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2017, in sicer na osnovi dejanskih 
potreb na terenu in na osnovi planiranih sredstev v Proračunu Občine Dobrna za tekoče leto. 
Pogodbena dela mora izvajalec začeti izvajati takoj po podpisu pogodbe. Odzivni čas ponudnika je 
maksimalno 3 dni od naročila naročnika, ki bo v naročilu preciziral lokacijo, vrsto in obseg del (osebno, 
telefonsko ali pisno). 
 
7. OBJAVA NA PORTALU 
 
Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil, dne 25. 2. 2015. 
Številka javnega naročila naročnika Občine Dobrna JN-01/2015. 
 
 
Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo. 
 
 
 

Občina Dobrna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1781
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201290&stevilka=3526
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201312&stevilka=304
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI 
POGOJI 

 

1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena 
v EUR. 
 

2. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa 
prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali tiskalnikom, z jasnimi tiskanimi črkami. 
 
Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
naročnika v skladu s temi navodili. Podizvajalci in ponudniki v skupnem nastopu (razen 
poslovodečega) lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi 
dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika 
ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika. 
Prav tako mora biti vsaka stran ponudbe oštevilčena in ožigosana z žigom ponudnika ter 
parafirana s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. 
 
Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z 
njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku). 
 
Ponudbi mora biti priložena celotna razpisna dokumentacija (vključno z izpolnjenimi 
popisi v excelu (v digitalni in tiskani obliki – priloga 2), izpolnjena, podpisana in 
ožigosana na mestih, kjer je to navedeno ter v celoti oštevilčena, parafirana in 
ožigosana), vključno z vsemi morebiti pozneje dobljenimi podatki (kot npr. pisna 
vprašanja in odgovori). 
Dokumentacija, navedena pod poglavjem B., je sestavni del te razpisne dokumentacije.  
 
Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 
 

3. Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter 
zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Ponudniki v svojih ponudbah obvezno 
upoštevajo spodaj navedene zakone in predpise, razen če ni v določilih teh navodil oz. pogojih 
zahtevano drugače: 
 

 Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 43/2012 
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5, 19/2014, ZDU-1I 90/2014 – v 
nadaljevanju ZJN), 

 Uredba komisije (ES), št. 1564/05, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za 
objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 
2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta; 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 /ZIPRS1415/ (Ur. 
l. RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 
95/14); 

 Zakon o finančnih zavarovanjih (Ur. l. RS, št. 67/11 - uradno prečiščeno besedilo in 82/13); 

 Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo in 43/11 - ZPVPJN); 

 Zakon o graditvi objektov  (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - 
popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-
1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13); 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014220
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141522
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133037
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200514&objava=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200514&objava=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20076414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433


JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: 
»Izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna« 

Stran 7 od 68 

 

popr. in 101/13); 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-
I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - 
ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14); 

 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 3/03, 41/04, 
50/04, 62/04 in 34/08); 

 Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
(Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1); 

 Obligacijski zakonik (OZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 97/07, 30/2010); 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, 
št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) 

ter drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno 
naročilo oz. predmet javnega naročila. 

 

 
4. Obvezna vsebina ponudbe 

 
Da bo ponudba popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, 
navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan: 
 

 A) Podatki o ponudniku (Razpisni obrazec št. 1a ali 1b in 1c). 
V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in 
vsi ponudniki v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce 
skladno s priloženimi razpisnimi obrazci. 
 
V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci je obvezno v obrazcu 1d navesti sledeče 
podatke za vse podizvajalce:  

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, 
- vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec, 
- vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 

 
Vsak podizvajalec mora izpolniti razpisni obrazec št. 1d. 
 
V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci oz. ponudniki v skupnem poslu 
imenovani tudi v pogodbi z naročnikom in jih ponudnik brez pisnega soglasja naročnika 
ne sme zamenjati! 
 
Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje podizvajalcem (Razpisni obrazec 
št. 1e). 
 

 B) Krovna izjava ponudnika (Razpisni obrazec št. 2). 
 

 C) Ponudba (Razpisni obrazec št. 3). 
Ponudbena cena mora biti formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna, cene so 
fiksne na enoto mere do končnega roka financiranja po tem razpisu, v njej so zajeti vsi 
stroški in morebitni popusti. 
 
Ponudba se izdela na podlagi priloženih popisov del. Ponudi se cena na enoto brez 
DDV.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20124001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2012730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=201335
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143639
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Ponudnik mora navesti končno ceno na enoto v EUR-ih, ki mora vsebovati vse stroške 
(prevozne, špediterske, DDV,…), popuste in rabate. V ponujeni ceni na enoto mora 
ponudnik zajeti vsa potrebna, tudi pomožna in pripravljalna dela, vključno s potrebnim 
materialom in sredstvi za izdelavo – izvedbo posamezne postavke.      
 
Ponudnik se lahko poteguje za naročilo razpisanih del po sklopih! Poteguje se lahko za 
posamezni sklop razpisanih del, za dva sklopa ali za vse sklope, ponuditi pa mora vsa 
razpisana dela v posameznem sklopu. Sklopi so naslednji: 

- Sklop 1:  Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posledic škode po 
naravnih nesrečah 

- Sklop 2:  Asfaltiranje cest 
- Sklop 3:  Strojna dela na cestah 

 
Izvajanje del se bo vršilo od datuma sklenitve pogodbe do 31. 12. 2017, in sicer na 
osnovi dejanskih potreb na terenu in na osnovi planiranih sredstev v proračunu za 
tekoče leto. Pogodbena dela mora izvajalec začeti izvajati takoj po podpisu pogodbe. 
Odzivni čas ponudnika je maksimalno 3 dni od naročila naročnika, ki bo v naročilu 
preciziral lokacijo, vrsto in obseg del (osebno, telefonsko ali pisno). 
 
Opcija ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb in se na izraženo 
pisno zahtevo naročnika podaljša brez dodatnih zahtev. 
 

 D) Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (41.-43. člen ZJN) 
 
1. Dokazila in pisne izjave iz točke D priložijo vsi udeleženi v ponudbi (t.j. ponudnik in 

morebitni ponudniki v skupnem nastopu – nadalje »ponudnik« za točko D). 
2. Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora 

le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od 
posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki 
ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. 

 
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi 
izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 

  d.1) Podatki o sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN) 
 
- da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti 

v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu 
v register poklicev ali trgovski register. 

 
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše izjavo, dano pod 
kazensko in materialno odgovornostjo, da je registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet tega naročila. (Razpisni obrazec št. 4). 
 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo 
predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, 
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali 
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta. 
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb. 

 



JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: 
»Izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna« 

Stran 9 od 68 

 

- da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, 
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno. 

 
- da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oz. drugih pravic, na podlagi 

katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta 
(ponudnika)  v višini več kot 20%, ni funkcionar oz. njegov družinski član. 

 
  d.2) Potrdilo o osnovni sposobnosti kandidata ali ponudnika (42. člen ZJN) 

 
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše 
izjavo (Razpisni obrazec št. 4) – dano pod kazensko in materialno 
odgovornostjo in v skladu z 42. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, 
št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 
90/2012, 12/2013-UPB5, 19/2014, ZDU-1I 90/2014).  
 
Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži dokazila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev s strani pristojnega organa države v 
kateri ima svoj sedež. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma 
oddaje ponudb. V primeru, da država v kateri ima svoj sedež ne izdaja takšnih 
dokazil, gospodarski subjekt namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo 
izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta, ki mora biti podana 
pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom 
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt 
svoj sedež. 
 
Potrdila o osnovni sposobnosti kandidata ali ponudnika: 
 
- da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno 

osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so 
navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN, 

 
- da gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni 

izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN, 

 
- da gospodarski subjekt ni v stečajnem postopku, oziroma zanj ni bil 

podan predlog za začetek stečajnega postopka, oziroma sodišče o 
tem predlogu (če je bil podan) še ni odločilo, 

 
- da gospodarski subjekt ni v postopku prisilnega prenehanja, prav tako 

proti njemu ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega 
prenehanja, oziroma sodišče o tem predlogu (če je bil podan) še ni 
odločilo, niti z njegovim posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
niti ni opustil poslovne dejavnosti, niti ni v katerem koli podobnem 
položaju, 

 
- da gospodarski subjekt ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi 

obsojen za postopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, 
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- da gospodarski subjekt ni storil velike strokovne napake ali hujše 
kršitve poklicnih pravil, ki bi mu bila lahko dokazana s sredstvi, ki jih 
naročnik lahko utemelji, 

 
- da gospodarski subjekt pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z 

določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali predhodnih postopkih, ni 
namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. 

 
  d.3) Potrdilo, da ima ponudnik poravnane prispevke za socialno varnost ter 

davke, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali določbami 
Republike Slovenije, in sicer: 
 
- da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države 

v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima neplačanih 
zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost 
ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več 

 
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila podpiše 
izjavo (Razpisni obrazec št. 4) – dano pod kazensko in materialno 
odgovornostjo in v skladu z 42. členom ZJN. 
Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži dokazila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev s strani pristojnega organa države v 
kateri ima svoj sedež. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma 
oddaje ponudb. V primeru, da država v kateri ima svoj sedež ne izdaja takšnih 
dokazil, gospodarski subjekt namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo 
izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta, ki mora biti podana 
pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom 
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt 
svoj sedež. 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje 
iz tretjega odstavka 42. člena ZJN izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. Naročnik obvesti ponudnika in podizvajalca, da 
podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne 
izpolnjuje. 
 

  d.4) Pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za 
pravne in fizične osebe, potrdila stečajne pisarne in potrdila DURS 
(Razpisni obrazec št. 5). 
 
Naročnik lahko naknadno, v roku ne daljšem od osem dni, zahteva od 
ponudnika, da v postavljenem roku, naročniku izroči ustrezna dokazila, ki se 
nanašajo na izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN in se ne vodijo v uradnih 
evidencah državnih organov Republike Slovenije, organov lokalnih skupnosti 
ali nosilcev javnih pooblastil. 
 

 E) Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti (44. člen ZJN) ter tehnični in 
kadrovski sposobnosti (45. člen ZJN) 
 
Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente (opomba: v primeru skupne 
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ponudbe glej navodila v točki F) 
 

  e.1) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti: 
 

 Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: 
 obrazec S.BON-1/P in obrazec BON-2, s katerima bodo dokazale 

izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije – dokazila 
oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. 

 

 Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki 
Sloveniji predložijo: 

 obrazec S.BON-1/SP, s katerim bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz 
točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije – dokazila oz. potrdila ne smejo 
biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. 

 

 Ponudniki s sedežem v tujini: 
 dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko – poslovni 

uspešnosti v poslovnem letu 2013, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje 
pogojev iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije – podatki o poslovni 
uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od 
datuma oddaje ponudb. 

 
(Razpisni obrazec št. 6) 
 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti lastno izjavo skladno s 44. členom 
ZJN, da ima na dan oddaje ponudbe v celoti poravnane vse svoje zapadle 
obveznosti do podizvajalcev oz. ponudnikov v skupnem nastopu iz predhodnih 
postopkov javnega naročanja (Razpisni obrazec št. 6a). 
 

  e.2) 
 

Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je 
najvažnejših referenc v zadnjih petih letih (Razpisni obrazec št. 7) 
 
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki 
ga ponudnik v obrazcu navaja (Razpisni obrazec 7a), sicer reference ne bodo 
priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je bil investitor 
objekta, za katerega referenco potrjuje. 

    
  e.3) Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (Razpisni obrazec 8) 

 
 F) V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo: 

 
  f.1) Skupina ponudnikov mora podpisati in priložiti dogovor o oddaji skupne 

ponudbe, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje (Razpisni obrazec št. 
9): 
- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila, 
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in 

pogodbe, 
- izjava ponudnikov, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred objavo 

razpisa ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle 
obveznosti do njih, 
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- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter da z 
njimi v celoti soglašajo, 

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
 
V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi 
med naročnikom in poslovodečim ponudnikom. 
 

  f.2) Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila oz. izjave o 
izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 42. in 43. členu ZJN, kot je 
zapisano za ponudnika v točki D). 
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja za vsakega ponudnika posamično. 
 

  f.3) Vsi ponudniki morajo priložiti dokazila o ekonomsko – finančni sposobnosti 
(po točki e.1). Za izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, 
reference ugotavljajo skupno, t.j. se seštevajo. 
 
Izvajalec kot gospodarski subjekt se glede izpolnjevanja ekonomsko finančnih 
pogojev, kadar je to primerno, lahko sklicuje na sposobnosti sodelujočih v skupini 
ali drugih gospodarskih subjektov, pri tem pa postopa v skladu s 3. in 4. 
odstavkom 44. člena ZJN. 
 

  f.4) Izvajalci v skupnem nastopu morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih in 
kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so zahtevana v točki e.2). e.3) 
in e.4). Za izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, reference 
ugotavljajo skupno, t.j. se seštevajo. 
 

 G) Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo 
javnega naročila (Razpisni obrazec št. 10), s priloženo parafirano in žigosano 
razpisno dokumentacijo (poglavji A in B) ter vsemi morebiti pozneje dobljenimi 
podatki (kot npr. pisna vprašanja in odgovori). 
 

 H) Pisna izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji (Razpisni obrazec št. 11). 
 

 I) Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 12). 
 

 J) Cenik kalkulativnih elementov (ponudnik priloži cenike materialov, mehanizacije, 
polizdelkov in kalkulativne osnove za plače) – (Razpisni obrazec št. 13) 

   
 K) Predračun – rekapitulacija (Razpisni obrazec št. 14) s priloženim ponudbenim 

predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih. Ponudnik mora nuditi in podati cene na 
enoto za vse pozicije iz popisov posameznega sklopa in ga priložiti v elektronski ter 
tiskani obliki, ki jo mora podpisati in žigosati. Iz predračuna mora biti razvidna vrednost 
del brez DDV za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna. V primeru 
neskladja med zapisom v elektronski in pisni obliki se upošteva zapis v pisni obliki. 
Vrednost del brez DDV mora biti enaka vrednosti del (brez DDV) iz razpisnega obrazca 
št. 3 (po posameznih sklopih). 
 
Ponudnik se lahko poteguje za naročilo razpisanih del po sklopih! Poteguje se lahko za 
posamezni sklop razpisanih del, za dva sklopa, ali za vse sklope, ponuditi pa mora vsa 
razpisana dela v posameznem sklopu. Sklopi so naslednji: 
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- Sklop 1:  Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posledic škode po 
naravnih nesrečah 

- Sklop 2:  Asfaltiranje cest 
- Sklop 3:  Strojna dela na cestah 

 
V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane in predvidene stroške in tudi 
stroške, ki jih v času podajanja ponudbe ne more predvideti, jih je pa dolžan v okviru 
priprave ponudbe oceniti oz. predvideti ter oceniti tveganje za njihov nastanek: 

 stroške pripravljalnih in zaključnih del, organizacije, ureditve in čuvanja gradbišča; 

 stroške odlaganja ostankov pri gradnji na za to predvidene deponije; 

 morebitne stroške označitve gradbišča z gradbiščno tablo, skladno z Pravilnikom o 
načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini vodenja dnevnika o 
izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS, št. 66/04, 
55/08);  

 stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in 
montažo; 

 izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih 
odrov, ograj ipd.; 

 stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja ter notranjega transporta; 

 stroške dovoza strojev do delovišča in stroški odvoza strojev iz delovišča; 

 stroške premikov strojev; 

 stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške 
vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; 

 stroške zavarovanja delavcev ter materiala v času izvajanja del. Zavarovanje mora 
biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police dostaviti 
naročniku, v kolikor naročnik to zahteva; 

 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; 

 stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času 
izvajanja del in storitev; 

 stroške ureditve posameznega gradbišča ter predpisanih ukrepov varstva pri delu in 
varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; 

 stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale pri izvajanju del na cestah, 
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca, 
kot posledica izvajanja del; 

 stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na cesti, komunalnih vodih in 
sosednjih objektih zaradi izvajanja del; 

 stroške označitve obstoječih komunalnih vodov na mestih, kjer se izvajajo 
pogodbena dela in storitve; 

 stroške izvedbe nadzora in kontrole pristojnih upravljalcev in soglasodajalcev; 

 stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene 
materiale, 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 potrebnih cestnih zapor, začasnih prometnih poti in obvozov; 

 stroške koordinacije med naročnikom, izvajalcem in gradbenim nadzorom; 

 morebitne nenaštete stroške, a za izvedbo objekta neobhodno potrebne ostale 
stroške. 
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V cenah na enoto morajo biti zajeti vsi stroški. Davek na dodano vrednost in popust se 
prikažeta ločeno v obrazcu ponudbe (Razpisni obrazec št. 3)! 
 

L)  Izjava o dopustnih popravkih očitnih računskih napak (Razpisni obrazec št. 15). 
 

M)  Obrazec prijave (ponudnik na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave, ki ga 
izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami – Razpisni obrazec št. 16. 

   

 
5. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni 

dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku: 
 

 na Portal javnih naročil pod št. objave, na naslovu http://www.enarocanje.si, 
 
ki bodo prispela najpozneje 6 (šest) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb. 
 
Odgovore bo naročnik posredoval na portal javnih naročil pod št. objave, vključno z vprašanji, 
toda brez navedbe njihovega izvora. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v 
tujem jeziku. 
 
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni 
obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj 
navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika. 
 
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. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni 
bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila. 
 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in 
dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila morajo odražati 
dejansko stanje. 
 

6. Sprememba razpisne dokumentacije: 
 
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo 
ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev 
ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave. V primeru večjih 
sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino 
sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. 
 
Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot tudi odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo 
sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike. 
 
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štele 
kot nepravilne in bodo izločene. 
 
 

http://www.enarocanje.si/
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7. Variante ponudb: 
 
Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še 
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba. 
 

8. Postopek za oddajo ponudb: 
 
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku in na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca 
prijave (Razpisni obrazec št. 16), ki ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. 
 
Na obrazcu prijave mora biti naveden ponudnik – firma, točen naslov, telefonska in 
telefaks številka ponudnika ter kontaktna oseba. 
 
V kolikor je ovitkov več, morajo biti tudi oštevilčeni (1., 2., ... ovitek). 
 
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za 
založitev ali predčasno odprtje ponudbe. 
 
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v vložišče) na naslov: 
OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do dne 19. 3. 2015 
do 8. ure. 
 

9. Oprema ponudb: 
 
Ponudnik odda ponudbo na javni razpis praviloma v registratorju širine, ki ustreza 
dokumentaciji ponudbe, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, 
na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Dokumentacija ponudbe mora biti 
preluknjana in zahteva se, da je prevezana z vrvico zavezano oz. zapečateno na način, da se 
omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja vrvice in da ni mogoče dodajanje 
oz. odvzemanje dokumentacije. 
 
Vse strani v ponudbi naj bodo oštevilčene, parafirane in žigosane, ponudniki pa naj v 
spremnem dopisu navedejo skupno število strani v ponudbi. 
 

10. Spremembe in umik ponudbe: 
 
- Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev 

ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v 
pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. 

- Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in 
dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji za osnovno 
ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«. 

- V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev 
bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna. 

- Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane 
ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Umik ponudbe 
v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe 
(navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe. 
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11. Odpiranje ponudb: 

 
Strokovna komisija, ki jo je imenoval naročnik, bo opravila javno odpiranje ponudb, dne 19. 3. 
2015 ob 9. uri, v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna – sejna soba, ne 
glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. 
 
Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji 
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili 
pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. 
 
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila 
ponudnikom. Nato bo pregledala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU 
PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo ustrezno obvestilo o umiku ponudbe, vrnila neodprte 
ponudnikom. 
 
Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake ponudbe 
(zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena z davkom in popusti). 
 

12. Preveritev ponudb: 
 
Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. 
členu ZJN. V primeru, da ponudba tudi po pozivu naročnika na dopolnitev formalno 
nepopolnih ponudb ne bo popolna, bo zavrnjena oz. izločena. 
 
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. členom ZJN. 
 

13.  Dopustne dopolnitve ponudb: 
 
V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba 
formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. 
so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN zahteval od 
ponudnika, da v roku najkasneje 10 (deset) dni takšno ponudbo dopolni. 
 
Prav tako bo moral ponudnik v roku najkasneje 10 (deset) dni izvršiti potrebne prevode (na 
lastne stroške), če naročnik v skladu s 23. členom ZJN ugotovi, da so le-ti potrebni. 
 
Izključno naročnik sme, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne računske napake, ki jih 
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem pa se količina in cena na enoto ne smeta 
spremeniti. 
 

15. Zaupnost postopka: 
 
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so         
označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in ki jih kot takšne opredeljuje zakon.         
Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije,         
ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. 
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III. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE 
NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITVE VSEH ZAHTEVANIH POGOJEV 

 
 
1. Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA po 

posameznem sklopu. Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim 
bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev iz te razpisne dokumentacije! 
Ponudnik se lahko poteguje za naročilo razpisanih del po sklopih! Poteguje se lahko za 
posamezni sklop razpisanih del, za dva sklopa, ali za vse sklope, ponuditi pa mora vsa 
razpisana dela v posameznem sklopu. 

  
2. Obrazec, po katerem bo naročnik ugotavljal izpolnjevanja pogojev posameznega 

ponudnika  
(PONUDNIK PRAZNIH MEST NE IZPOLNJUJE!): 

 
 
A. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika (41.-43. člen ZJN): 
  

 
POGOJ 

USTREZA 

 DA NE 

1. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila (razp. obr. 4). 
- da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti 

v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o 
vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

- da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, 
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno. 

- da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oz. drugih pravic, na podlagi 
katerih bi bil udeležen pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta 
(ponudnika)  v višini več kot 20%, ni funkcionar oz. njegov družinski član. 

Podpisana izjava (razp. obr. 4). 
(zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.1) 

  

2. Ponudnik (in njegov zakoniti zastopnik) izpolnjuje pogoje, navedene v 42. 
členu ZJN, in sicer: 
- da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno 

osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so 
navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN, 

- da gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni 
izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN, 

- da gospodarski subjekt ni v stečajnem postopku, oziroma zanj ni bil 
podan predlog za začetek stečajnega postopka, oziroma sodišče o tem 
predlogu (če je bil podan) še ni odločilo, 

- da gospodarski subjekt ni v postopku prisilnega prenehanja, prav tako 
proti njemu ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega 
prenehanja, oziroma sodišče o tem predlogu (če je bil podan) še ni 
odločilo, niti z njegovim posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ni 
opustil poslovne dejavnosti, niti ni v katerem koli podobnem položaju, 

- da gospodarski subjekt ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi 
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obsojen za postopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, 
- da gospodarski subjekt ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve 

poklicnih pravil, ki bi mu bila lahko dokazana s sredstvi, ki jih naročnik 
lahko utemelji, 

- da gospodarski subjekt pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z 
določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali predhodnih postopkih, ni 
namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. 

Podpisana izjava (razp. obr. 4). 
(zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.2) 

3. Ponudnik ima poravnane prispevke za socialno varnost ter davke, v skladu s 
predpisi države, kjer ima sedež oz. predpisi Republike Slovenije, in sicer: 
- da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi 

države v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima neplačanih 
zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v 
zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več 

Podpisana izjava (razp. obr. 4). 
(zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.3) 

  

4. Izpolnjeno, podpisano in žigosano pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila 
iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe, potrdila stečajne pisarne in 
potrdila DURS. 
Podpisana izjava (razp. obr. 5). 
(zahteva podana v točki II.4.D Navodil ponudnikom, točka d.4) 

  

 
Opombe: 
Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti pod točko A bo naročnik ugotavljal za vse udeležence 
pri ponudbi (t.j. ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu) na osnovi dokazil oz. izjav, 
zahtevanih v točki II.4.D iz Navodil, v primeru skupne ponudbe pa tudi iz točke II.4.E. 
Izpolnjevanje pogojev iz tč. III.2.A.1. se za ponudnika oz. poslovodečega v primeru skupne ponudbe 
ugotavlja za dejavnost, ki je predmet javnega naročila v celoti, za ostale izvajalce v skupnem nastopu za 
dejavnost, ki jo nudi in jo bo v primeru pridobitve posla opravljal. 
Izpolnjevanje pogojev iz točk III.2.A.2. - 4. se ugotavlja za vse udeležence. 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. 
člena ZJN izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik obvesti 
ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh 
pogojev ne izpolnjuje. 
 
 
B. Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti 

(44. in 45. člen ZJN) 
 

 
POGOJ 

USTREZA 

 DA NE 

1. Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: 
- višina letnega prihodka ponudnika (brez DDV) v letu 2013 je znašala 

najmanj 500.000,00 € 
- ima izkazano kreditno tveganje v letu 2013 kot poslovni subjekt z 

investicijsko bonitetno oceno od SB1 do SB7 (S.BON-1P oz. S.BON-
1SP). 

Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni. 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.1) 
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2. Ponudnik je podal lastno izjavo skladno s 44. členom ZJN, da ima na dan 
oddaje ponudbe v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do 
podizvajalcev oz. ponudnikov v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov 
javnega naročanja (razp. obr. 6a). 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.1) 

  

3. Ponudnik ima ustrezne reference s področja razpisanega javnega naročila za 
istovrstna dela v zadnjih 5. letih, kar je dokazal s potrdili 
investitorjev/naročnikov, in sicer v zadnjih petih letih je sklenil in kvalitetno 
realiziral vsaj: 
tri (3) pogodbe za istovrstna dela kot je razpisano javno naročilo (vzdrževalna 
dela na cestah, obnovitvena dela na cestah, rekonstrukcije cest, izgradnja 
cest, asfaltiranje cest), v vrednosti minimalno 20.000,00 € z DDV na 
posamezno pogodbo/naročilnico (razp. obr. 7 in 7a). 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.2) 

  

4. Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal izjavo o tehnični in kadrovski 
sposobnosti (razp. obr. 8). 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.4) 

  

5. Predložen dogovor skupine ponudnikov o oddaji skupne ponudbe (razp. obr. 
9). 
(zahteva podana v točki II.4.F Navodil ponudnikom, točka f.1) 

  

 
Opombe: 

 Izpolnjevanje pogojev bo naročnik ugotavljal na osnovi dokazil, zahtevanih v točki II.4.E iz 
Navodil, v primeru skupne ponudbe pa tudi iz točke II.4.F. 

 V primeru skupne ponudbe se izpolnjevanje pogojev iz točke B.1. ugotavlja za vsakega 
izvajalca posamično. 

 V primeru skupne ponudbe se reference iz točke B.3. ugotavljajo skupno, to je se seštevajo za 
vse izvajalce v skupnem poslu. 

 Izvajalec kot gospodarski subjekt se glede izpolnjevanja ekonomsko finančnih pogojev, kadar je 
to primerno, lahko sklicuje na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih gospodarskih 
subjektov, pri tem pa postopa v skladu s 3. in 4. odstavkom 44. člena ZJN. 

 Izvajalec kot gospodarski subjekt se glede izpolnjevanja tehničnih in/ali kadrovskih pogojev, 
kadar je to primerno, lahko sklicuje na sposobnosti sodelujočih v skupini ali drugih gospodarskih 
subjektov, pri tem pa postopa v skladu s 3. in 4. odstavkom 45. člena ZJN. 

 
 
C. Izpolnjevanje ostalih pogojev:  

 

 
POGOJ 

USTREZA 

 DA NE 

1.  Ponudnik je izpolnil in podpisal obrazec predstavitev ponudnika in navedba 
podizvajalcev oz. izvajalcev v skupnem postopku (razp. obr. 1a ali 1b in 1c) 

  

2.  Ponudnik je priložil izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce za vse 
podizvajalce – podatki o podizvajalcu (razp. obr. 1d) 

  

3.  Ponudnik je podpisal in žigosal pooblastilo z neposredno plačevanje 
podizvajalcem (razp. obr. 1e) 

  

4.  Ponudnik je podpisal in žigosal krovno izjavo (razp. obr. 2)   

5.  Ponudbene cene so določljive po sklopih in v celoti (razp. obr. 3)   

6.  Ponudbene cene niso neobičajno nizke (razp. obr. 3)   
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7.  Ponudba je izdelana na podlagi cen na enoto iz predračuna, cene na enoto 
mere so fiksne in nespremenljive (razen v primeru znižanja stopnje DDV) do 
končnega roka financiranja po tem razpisu, v njej so zajeti vsi stroški in 
morebitni popusti (razp. obr. 3) 

  

8.  Odzivni rok pričetka del ni daljši od razpisanega, t.j. 3 dni (razp. obr. 3)   

9.  Opcija ponudbe je najmanj 90 dni (razp. obr. 3)   

10.  Ponudnik se v celoti strinja z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 10), ki jo je 
parafirano in žigosano tudi priložil (poglavja od A. do B.) vključno z vsemi 
morebiti pozneje dobljenimi podatki (pisna vprašanja in odgovori) 

  

11.  Ponudnik pristaja na plačilne pogoje naročnika (razp. obr. 11)   

12.  Vzorec pogodbe je ponudnik izpolnil, podpisal in žigosal (razp. obr. 12)   

13.  Ponudnik je priložil cenik kalkulativnih elementov (razp. obr. 13)   

14.  Ponudnik je priložil predračun, pravilno izpisan na popisih – tudi v elektronski 
obliki na CD-ju (razp. obr. 14) 

  

15.  Ponudnik nudi zahtevana dela v skladu z razpisno dokumentacijo (razp. obr. 
14) 

  

16.  Izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava o popolnosti ponudbenih cen in 
dopustnih popravkih računskih napak (razp. obr. št. 15) 

  

17.  Ponudba je pravilno opremljena: ponudba je oddana v zapečatenem ovitku 
in na ovojnico nalepljen izpolnjen razp.obr. št. 16; ponudba je v registratorju, 
posamezna poglavja so ločena s pregradnimi kartoni z naslovi poglavij; 
preluknjana in zavezana z vrvico oz. zapečatena; vse strani v ponudbi so 
oštevilčene, parafirane in ožigosane; v spremnem dopisu je navedenih 
skupno število strani v ponudbi. 

  

 
Opomba: 
Izpolnjevanje pogojev bo naročnik ugotavljal na osnovi dokazil, izpolnjenih obrazcev ter prilog, 
zahtevanih z razpisno dokumentacijo ter drugih načinov, opredeljenih z razpisno dokumentacijo. 
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IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE 
 
 
1.  Naročnik opozarja ponudnika, 

 da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene 
ponudbe; 

 da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki 
bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena; 

 da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije; 

 kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom 
pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede 
sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe. 

 
2.  Po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti (opcije) 

ponudbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 
8. dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.  
 
Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke. 
 
V primeru, da ponudnik: 

 postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba 
sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi 
združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim predlagan oziroma uveden stečajni 
postopek, 

 ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v 
naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, 

lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, 
ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.  
 

3.  Ob oddaji del najugodnejšemu ponudniku si naročnik pridržuje pravico zmanjšati 
obseg del za smiselno celoto skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi oz. oddajati 
posamezne sklope sukcesivno v skladu z zagotavljanjem sredstev, pri čemer izbrani 
ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega 
naročila. 
 
Obseg in vrsta del bosta določena sprotno, na osnovi dejanskih potreb na terenu. 
 
Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali 
neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni 
dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na 
celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 
 

4.  Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 80. 
členom ZJN. 
 
V skladu z 2. odstavkom 80. člena ZJN lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega 
naročila. 
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V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka, ponudniki 
nimajo pravice do povrnitve katerikoli stroškov. 
 

5.  
 
 

V primeru neuspešnega odprtega postopka in v kolikor bodo izpolnjeni pogoji v skladu z 
določili 28. in 29. člena ZJN, si naročnik pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji. 
 
Dodatna naročila in pogajanja po predhodnem odprtem postopku: 
Naročnik si pridržuje pravico na podlagi 29. člena ZJN oddati ponudniku, ki bo izbran na tem 
javnem razpisu, naročilo za morebitna dodatna dela, ki bi predstavljala povečanje obsega del, 
ki so predmet tega javnega naročila, ali za dodatne storitve, ki predstavljajo ponovitev 
podobnih storitev kot so zajete v prvotnem naročilu.  
V primeru iz gornjega odstavka se izvede postopek s pogajanji brez objave obvestila o 
naročilu; v tem primeru se z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.  
Če se odprti postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, 
ker ne bi bila pridobljena nobena ponudba ali ker bi bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, 
nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z določili 29. člena ZJN, pridržuje pravico 
oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 
 

6.  V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem oz. poslovnim 
partnerjem in le-tega zamenja, mora pred tem od naročnika pridobiti pisno soglasje o 
zamenjavi podizvajalca oziroma poslovnega partnerja. 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: 

 ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

 
V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: 

 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. 
Podatki iz tega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in so 
neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna. 
 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik 
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, 
le-temu v 5. dneh po spremembi predložiti: 

 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in 

 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 

7.  Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za 
izdelavo ponudbe. 
Ponudnik bo vse podatke iz razpisne dokumentacije varoval kot poslovno skrivnost. 
 

8.  Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z Zakonom o 
javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, da 
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postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona. 
 
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I) 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. 
 
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo v odprtem postopku znaša taksa 3.500 eurov, skladno s tretjo alinejo prvega 
odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, 
Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I). Potrdilo o plačilu takse mora 
biti priloženo zahtevku za revizijo (skladno s 15. členom ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 
60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I).  
 
V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z 
davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne 
več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse 
iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila. Potrdilo o plačilu 
takse mora biti priloženo zahtevku za revizijo (skladno s 15. členom ZPVPJN, Uradni list RS, 
št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I).  
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali 
tretjega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
(ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I). 
 
Skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, 
Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I) se zahtevek za revizijo, ki se 
nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, 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 takšnim obvestilom 
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne 
dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Prav tako je rok za vložitev 
zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila ali 
priznanju sposobnosti. 
 
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, pristojnemu za finance. 
 
 
 



JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: 
»Izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna« 

Stran 24 od 68 

 

 
V. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 
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Razpisni obrazec št. 1a 
 
 
 
 
 

PODATKI O PONUDNIKU V SAMOSTOJNEM NASTOPU 
 
 

Naziv  

Naslov in sedež  

Pooblaščenec za podpis pogodbe  

Kontaktna oseba  

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.: 

E-pošta  

Transakcijski račun  

Matična številka  

ID številka za DDV  

 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   



JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: 
»Izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna« 

Stran 26 od 68 

 

Razpisni obrazec št. 1b 
 

PODATKI O PONUDNIKU – SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE SKUPNO 

PONUDBO 
 
Poslovodeči: 
 

Naziv  

Naslov in sedež  

Pooblaščenec za podpis pogodbe  

Kontaktna oseba  

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.: 

E-pošta  

Transakcijski račun  

Matična številka  

ID številka za DDV  

 
 
Ostali ponudniki v skupni ponudbi: 
 

Naziv  

Naslov in sedež  

Pooblaščenec za podpis pogodbe  

Kontaktna oseba  

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.: 

E-pošta  

Transakcijski račun  

Matična številka  

ID številka za DDV  
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Naziv  

Naslov in sedež  

Pooblaščenec za podpis pogodbe  

Kontaktna oseba  

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.: 

E-pošta  

Transakcijski račun  

Matična številka  

ID številka za DDV  

 
 

Naziv  

Naslov in sedež  

Pooblaščenec za podpis pogodbe  

Kontaktna oseba  

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon št.: telefaks št.: 

E-pošta  

Transakcijski račun  

Matična številka  

ID številka za DDV  

 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 
 
(Navodilo: stran fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupni ponudbi) 
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Razpisni obrazec št. 1c 
 

PODATKI O PONUDNIKU - PODIZVAJALCI 
 
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci: 
 
 

Podizvajalec 
(firma in sedež) 

Vrsta del, ki jih bodo 
izvajali 

Vrednost del, ki 
jih bodo izvajali 
(v EUR z DDV) 

Delež 
(v %) 

Zakoniti zastopnik ali 
pooblaščena oseba za 

zastopanje 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 
 
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev) 
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Razpisni obrazec št. 1d 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 

Naziv podizvajalca:  

Naslov in sedež:  

Zakoniti zastopnik:  

Matična številka:  

ID številka za DDV:  

Transakcijski račun/i:  

Kontaktna oseba podizvajalca:  

Telefon in telefaks kontaktne osebe: telefon št.: telefaks št.: 

E-pošta:  

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:  

Kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzema podizvajalec:  

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV: 
 
_________________ EUR 

 
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. 
 
 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe 
podizvajalca: 

   

 
 
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev) 
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Razpisni obrazec št. 1e 
 

 
 
POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM 
 
 
 
 

Ponudnik: 
 

(naziv) 
 
 

(naslov) 
 
 
 
 

Pooblaščam: 
 

- naročnika Občino Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna 
 

 
 
da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot 
ponudnik navedli v razpisnem obrazcu 1c in zanje priložili podatke na razpisnem obrazcu 1d. 
 
 
 
To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Izvajanje 
vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih 
cestah v Občini Dobrna«, z oznako JN-01/2015. 
 
 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 2 
 
 
 

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA 

 (v primeru skupne ponudbe) 
 

 
 

(naziv) 
 
 

(naslov) 
 
 

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 oz. ponudniki v skupnem 
nastopu, 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 imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in 
prispevke za poškodbe pri delu; 
 

6.  da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega 
javnega naročila; 
 

7.  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. 
 

 
Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 3 
                   Sklop 1 

PONUDBA 
ZA SKLOP 1: VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC 
ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH NA CESTAH  
 

 
 
PONUDNIK (naziv, naslov in sedež) 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za 
SKLOP 1: VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO 
NARAVNIH NESREČAH NA CESTAH za ceno: 

 
Vrednost del z upoštevanjem popusta  
(po ponudbenem predračunu – SKLOP 1) 

 
EUR 

 
+ DDV _____ %  

 
EUR 

 
PONUDBENA CENA ZA SKLOP 1: EUR 

 
(z besedo: _______________________________________________________________evrov ___/100) 
 
2. Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna, cene so fiksne in 

nespremenljive do konca trajanja pogodbe, razen v primeru znižanja stopnje DDV (v primeru 
znižanja stopnje DDV ostanejo neto cene nespremenjene), v njej so zajeti vsi stroški in morebitni 
popusti. 
 

3. Odzivni čas pričetka izvedbe del in storitev: ________________________ (pogoj: maksim. 3 dni). 
 

4. Opcija ponudbe: ________________ (pogoj: minimalno 90 dni od odpiranja ponudb, razen 
ponudbe izbranega izvajalca). 
 

 
Opomba: Ponudnik se lahko poteguje za naročilo razpisanih del po sklopih! Poteguje se lahko za 
posamezni sklop razpisanih del, za dva sklopa, ali za vse sklope, ponuditi pa mora vsa razpisana dela v 
posameznem sklopu. 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 3 
                                                                                                                                Sklop 2 
PONUDBA 
ZA SKLOP 2: ASFALTIRANJE CEST 
 

 
 
PONUDNIK (naziv, naslov in sedež) 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za 
SKLOP 2: ASFALTIRANJE CEST za ceno: 

 
Vrednost del z upoštevanjem popusta  
(po ponudbenem predračunu – SKLOP 2) 

 
EUR 

 
+ DDV _____ %  

 
EUR 

 
PONUDBENA CENA ZA SKLOP 2: EUR 

 
(z besedo: _______________________________________________________________evrov ___/100) 
 
2. Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna, cene so fiksne in 

nespremenljive do konca trajanja pogodbe, razen v primeru znižanja stopnje DDV (v primeru 
znižanja stopnje DDV ostanejo neto cene nespremenjene), v njej so zajeti vsi stroški in morebitni 
popusti. 
 

3. Odzivni čas pričetka izvedbe del in storitev: ________________________ (pogoj: maksim. 3 dni). 
 

4. Opcija ponudbe: ________________ (pogoj: minimalno 90 dni od odpiranja ponudb, razen 
ponudbe izbranega izvajalca). 
 

 
Opomba: Ponudnik se lahko poteguje za naročilo razpisanih del po sklopih! Poteguje se lahko za 
posamezni sklop razpisanih del, za dva sklopa, ali za vse sklope, ponuditi pa mora vsa razpisana dela v 
posameznem sklopu. 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 3 
                                                                                                                                Sklop 3 
PONUDBA 
ZA SKLOP 3: STROJNA DELA NA CESTAH 
 

 
 
PONUDNIK (naziv, naslov in sedež) 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za 
SKLOP 3: STROJNA DELA NA CESTAH za ceno: 

 
Vrednost del z upoštevanjem popusta  
(po ponudbenem predračunu – SKLOP 3) 

 
EUR 

 
+ DDV _____ %  

 
EUR 

 
PONUDBENA CENA ZA SKLOP 3: EUR 

 
(z besedo: _______________________________________________________________evrov ___/100) 
 
2. Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna, cene so fiksne in 

nespremenljive do konca trajanja pogodbe, razen v primeru znižanja stopnje DDV (v primeru 
znižanja stopnje DDV ostanejo neto cene nespremenjene), v njej so zajeti vsi stroški in morebitni 
popusti. 
 

3. Odzivni čas pričetka izvedbe del in storitev: ________________________ (pogoj: maksim. 3 dni). 
 

4. Opcija ponudbe: ________________ (pogoj: minimalno 90 dni od odpiranja ponudb, razen 
ponudbe izbranega izvajalca). 
 

 
Opomba: Ponudnik se lahko poteguje za naročilo razpisanih del po sklopih! Poteguje se lahko za 
posamezni sklop razpisanih del, za dva sklopa, ali za vse sklope, ponuditi pa mora vsa razpisana dela v 
posameznem sklopu. 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 4 
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za morebitnega ponudnika v skupnem nastopu) 

 
 
 

IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 

Ponudnik (obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem 
poslu):  
 
 

(naziv ponudnika/ponudnika v skupnem poslu) 
(ustrezno podčrtaj) 

 
 

(naslov) 
 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 

- da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v 
kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, 

 
- da izpolnjujemo pogoje za izvedbo javnega naročila, 

 
- da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje 

take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno. 
 

- da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oz. drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen 
pri upravljanju oz. kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar 
oz. njegov družinski član 

 
- da mi kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi 

kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5, in sicer: 
o sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
o goljufija (211. člen KZ-1), 
o protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 
o povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 
o oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 
o poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
o goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
o preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 
o preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 
o preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
o neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 
o neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
o ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 
o izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 
o zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 
o zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
o zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 
o zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
o nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
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o nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
o ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 
o ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 
o pranje denarja (245. člen KZ-1), 
o zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 
o uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 
o izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
o davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
o tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
o izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 
o jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 
o dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 
o sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 
o dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
o hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 
- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 

zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN, 
 

- da nismo v stečajnem postopku, oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega 
postopka, oziroma sodišče o tem predlogu (če je bil podan) še ni odločilo, 

 
- da nismo v postopku prisilnega prenehanja, prav tako proti nam ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilnega prenehanja, oziroma sodišče o tem predlogu (če je bil podan) še ni odločilo, 
niti z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti nismo opustili poslovne dejavnosti, 
niti nismo v katerem koli podobnem položaju, 

 
- da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi s svojim 

poklicnim ravnanjem, 
 

- da nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki bi nam bila lahko 
dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, 

 
- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN, v tem ali 

predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili 
 

 da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež, ali predpisi države 
naročnika, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost 
ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več 

 
 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   



JR za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku: 
»Izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna« 

Stran 37 od 68 

 

Razpisni obrazec št. 5 
 

POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV 
 
Ponudnik: 
 
 

(naziv ponudnika) 
 

 
 

(naslov) 
 
Pooblaščam: naročnika Občino Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna 
 

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »Izvajanje vzdrževalnih in 
obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini 
Dobrna«, z oznako JN-01/2015: 

▪ pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence; 
▪ pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni bil podan 

predlog za začetek stečajnega postopka, oziroma sodišče o tem predlogu (če je bil podan) še ni 
odločilo ter da proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, 
oziroma sodišče o tem predlogu (če je bil podan) še ni odločilo, da z ponudnikovimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti, ter da ni v 
katerem koli podobnem položaju; 

▪ pridobi od Davčne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih. 
 
 

Podatki o pravni osebi: _______________________________________________________________ 
 

Polno ime podjetja: __________________________________________________________________ 
 

Sedež podjetja: _____________________________________________________________________ 
 

Občina sedeža podjetja: _____________________________________________________________ 
 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _______________________________________________ 
 

Matična številka podjetja: ____________________________________________________________ 
 

Ime in priimek zakonitega zastopnika: __________________________________________________ 
 

EMŠO: ____________________________________________________________________________ 
 

Datum in kraj rojstva: ________________________________________________________________ 
 

Občina rojstva: ______________________________________________________________________ 
 

Država rojstva: ______________________________________________________________________ 
 

Naslov stalnega/začasnega bivališča: ___________________________________________________ 
 

Državljanstvo: ______________________________________________________________________ 
 

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika: _________________________________________________ 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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NAVODILO: 
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! Obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, t.j. ponudnik in 
morebitni ponudniki v skupnem nastopu in v primeru več zakonitih zastopnikov posameznega ponudnika 
/ izvajalca v skupnem nastopu še za vsakega od teh – kopirati, izpolniti, podpisati in žigosati obrazec za 
vsakega posebej. 
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Razpisni obrazec št. 6 
 

 
 

DOKAZILO o ekonomski in finančni sposobnosti iz 44. člena ZJN 
(obvezna priloga) 
 
 
 
 
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: 
 
 obrazec S.BON-1/P in obrazec BON-2, s katerima bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke 

III.2.B.1. te razpisne dokumentacije – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od 
datuma oddaje ponudb. 

 
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: 
 
 obrazec S.BON-1/SP, s katerim bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. te razpisne 

dokumentacije – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. 
 
Ponudniki s sedežem v tujini: 
 
 dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko – poslovni uspešnosti v poslovnem letu 2013, 

s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije - podatki o 
poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje 
ponudb. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 6a 
 
 
 

DOKAZILO o ekonomski in finančni sposobnosti iz 44. člena ZJN 
(obvezna priloga) 
 
 
 
 
Ponudnik/ponudniki v skupnem nastopu: 
 
 

(naziv) 
 
 

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

 imamo v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do vseh podizvajalcev iz predhodnih 
postopkov javnega naročanja 

 
in 
 

 imamo v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do vseh ponudnikov v skupnem 
nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja. 

 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 
 
 
NAVODILO: 
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! Obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, t.j. ponudnik 
in morebitni ponudniki v skupnem nastopu. 
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Razpisni obrazec št. 7 
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev) 

 
PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe) 
 

 
 

(naziv) 
 
 

(naslov) 
 
 

 

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH 
 

Investitor / 
naročnik 

Predmet 
pogodbe/naročilnice 

Datum 
pogodbe/naročil. 

Pogodbena vrednost 
z DDV (v EUR) 

Leto 
izvedbe 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 
Kot pogoj štejejo reference s področja razpisanega javnega naročila za istovrstna dela v zadnjih 
5. letih, in sicer ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe sklenil in 
kvalitetno realiziral vsaj: 

- tri (3) pogodbe za istovrstna dela kot je razpisano javno naročilo (vzdrževalna dela na 
cestah, obnovitvena dela na cestah, rekonstrukcije cest, izgradnja cest, asfaltiranje cest), 
v vrednosti minimalno 20.000 € z DDV na posamezno pogodbo / naročilnico 

 
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov (razpisni obrazec 7a) za vsako pogodbo/naročilnico 
posebej, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik ne bo priznal referenc, navedenih v morebitnih 
prilogah.  
Referenca bo ustrezna, če bo kot leto reference navedeno leto sklenitve pogodbe/naročilnice (v zadnjih 
petih letih pred rokom za oddajo ponudbe), po kateri je izvajalec pravočasno in kvalitetno izvedel dela!!! 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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         Razpisni obrazec št. 7a 
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil) 

 
 

POTRDILO INVESTITORJA / NAROČNIKA 
(priloga k razpisnemu obrazcu št. 7) 
 
 
 
Investitor/naročnik: ___________________________________________________________________ 
 
izvedbe (ustrezno obkrožite ali podčrtajte!) 

- obnovitvenih del na cestah 
- vzdrževalnih del na cestah  
- izgradnje ceste  
- rekonstrukcije ceste  
- asfaltiranja ceste  

 
potrjujemo, da smo z izvajalcem _______________________________________________________ 
 
sklenili pogodbo za izvedbo 
__________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ (navedite dela!),  
 
z dne ___________________________________ (navedite datum sklenitve pogodbe!),  
 
v vrednosti _______________________________ EUR (z DDV) (navedite pogodbeno vrednost!),  
 
ki jih je tudi pravočasno, strokovno in kvalitetno izvedel ter v skladu z določili pogodbe. 
 
 
Odgovorna oseba investitorja/naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: 
 
_______________________________________________________________ 
 
tel.: ___________________________, faks: ____________________________. 
 
 
 

Datum: Žig investitorja/naročnika: Podpis investitorja/naročnika: 

   

 
 
Opomba: 
Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika na predmetnem razp. 
obrazcu. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je bil investitor objekta, za 
katerega referenco potrjuje. 
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Razpisni obrazec št. 8 

 
 
IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI 

 

Ponudnik oz. poslovodeči: 
 
 
 

(naziv) 
 
 

(naslov) 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo Izjavljamo, da: 
 

 izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, 
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost 
upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela. 

 

 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 9 
 
 
 
 
 
 
 

DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE – obvezna priloga v primeru, 

ko ponudbo predloži skupina ponudnikov 
 
 
 
 
 
 
Iz ponudbe mora biti razvidno sledeče: 
 
- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila, 
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe, 
- izjava ponudnikov, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas 

pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, 
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega 

naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
 
 
 
 
V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in 
poslovodečim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 10 
 

 
 
IZJAVA PONUDNIKA O SOGLAŠANJU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
 
 
PONUDNIK (naziv, naslov in sedež) 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
Ob oddaji naše ponudbe št. ______________________, z dne _____________________, 
 
 

i z j a v l j a m o, 
 
- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter z vsemi spremembami in dopolnitvami 

razpisne dokumentacije in z njimi brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo,  
- da so nam znane terenske razmere, ceste v občini, razpisna dokumentacija in ostala 

dokumentacija, po kateri se bodo dela izvajala in se v naprej odpovedujemo vsakršnemu zahtevku 
iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se 
zavezujemo, da bomo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno sanirali na lastne stroške in na način, ki ga 
bomo predhodno uskladili z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del, kvaliteta 
vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote. Kot 
ponudnik sprejemamo pogoje, merila in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije ter jih razumemo 
in soglašamo, da so sestavni del ponudbe. S podpisom te izjave podpisujemo ponudbo kot celoto, 
pri čemer potrjujemo veljavnost naše ponudbe do roka, kot je naveden v razpisni dokumentaciji. 

 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 
 
 
 
NAVODILO: 
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! 
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Razpisni obrazec št. 11 
 
 

PLAČILNI POGOJI 
 
 
 
PONUDNIK (naziv, naslov in sedež) 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način: 
 
Izvajalec bo opravljena dela in storitve obračunal z izstavitvijo računa po enotnih cenah iz ponudbenega 
predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih s strani predstavnika naročnika. 
 
Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do konca trajanja pogodbe, 
razen v primeru znižanja stopnje DDV (v primeru znižanja stopnje DDV ostanejo neto cene 
nespremenjene), v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Izvajalec ni upravičen do podražitve.  
 
Izvajalec je dolžan dostaviti račun 5 dni po opravljenem delu oziroma najkasneje do 8. v mesecu za 
pretekli mesec. 
Naročnik je dolžan račun potrditi v roku 8. dni in plačati 30. dan od uradnega prejema računa oz. v 
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 

 

 

 

 
NAVODILO: 
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! 
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Razpisni obrazec št. 12 

VZOREC POGODBE 
 
 
OBČINA DOBRNA 
Dobrna 19 
3204 DOBRNA 
ki jo zastopa župan Martin Brecl 
matična številka: 1358570  
ID za DDV: SI 71772626 
Transakcijski račun: 01355-0100003171 
/v nadaljevanju: naročnik/  
 
in  
 
_________________________________________________________________________ 
(naziv podjetja in sedež ter zakoniti zastopnik)  
matična številka:  __________________  
ID za DDV:   __________________  
transakcijski račun: _____________________________ pri ____________________ banki d.d.  
/v nadaljevanju: izvajalec/  
 
sklepata  
 
 

POGODBO ZA  
»IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL TER   
ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH  

NA JAVNIH CESTAH V OBČINI DOBRNA« 
 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo izvajal storitev »Vzdrževalna in obnovitvena dela ter 
odpravo posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna« od datuma 
podpisa pogodbe do 31. 12. 2017. Izvajalec se zavezuje pogodbena dela izvršiti v skladu s to 
pogodbo in ponudbo z dne _________ /v nadaljevanju: ponudba/ in razpisno dokumentacijo /v 
nadaljevanju: razpisna dokumentacija/. Ponudba in razpisna dokumentacija predstavljata sestavni 
del k tej pogodbi (pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji, veljajo tudi, če v tej pogodbi niso 
posebej navedeni).  
 

2. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih 
nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2017. Prometne 
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površine, ki so predmet izvajanja vzdrževanja in obnove cest, so razvidne iz grafičnih prilog, ki so 
sestavni del te pogodbe. 
 

3. člen 
 

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo za naročnika opravljal gradbena dela in storitve po priloženem 
ceniku storitev in materialov, št. ______________, ki je sestavni del pogodbe, za SKLOP 
________________________________________. 
 

4. člen 
 

Obseg in vrsta del sta določena v ponudbenem predračunu, št. __________, z dne __________ in 
razpisni dokumentaciji štev.: __________, z dne __________, ki so tudi sestavni deli te pogodbe. 
 
V ponudbeni ceni na enoto so zajeta vsa potrebna dela, tudi vsa pripravljalna in pomožna dela, 
vključno s potrebnim materialom in sredstvi za izvedbo del, ki so predmet pogodbe. 
 
V cenah na enoto so zajeti vsi pričakovani in predvideni stroški in tudi naslednji stroški: 

 stroški pripravljalnih in zaključnih del, organizacije, ureditve in čuvanja gradbišča; 

 stroški odlaganja ostankov pri gradnji na za to predvidene deponije; 

 stroški označitve gradbišča z gradbiščno tablo, skladno z Pravilnikom o načinu označitve in 
organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih 
konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS, št. 66/04, 55/08);  

 stroški nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo; 

 stroški izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, 
ograj ipd.; 

 stroški prevozov, raztovarjanja in skladiščenja ter notranjega transporta; 

 stroški dovoza strojev do delovišča in stroški odvoza strojev iz delovišča; 

 stroški premikov strojev; 

 stroški zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve 
prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; 

 stroški zavarovanja delavcev ter materiala v času izvajanja del. Zavarovanje mora biti izvršeno pri 
pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police dostaviti naročniku, v kolikor naročnik to 
zahteva; 

 stroški vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroški čiščenja javnih ter drugih poti in 
okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec; 

 stroški električne energije, vode, TK priključkov in morebitni ostali stroški v času izvajanja del in 
storitev; 

 stroški ureditve posameznega gradbišča ter predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred 
požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; 

 stroški za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale pri izvajanju del na cestah, dovoznih cestah, 
zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca, kot posledica izvajanja del; 

 stroški za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na cesti, komunalnih vodih in sosednjih objektih 
zaradi izvajanja del; 

 stroški označitve obstoječih komunalnih vodov na mestih, kjer se izvajajo pogodbena dela in storitve; 

 stroški izvedbe nadzora in kontrole pristojnih upravljalcev in soglasodajalcev; 

 stroški vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške 
nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer 
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morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v 
RS; 

 stroški potrebnih cestnih zapor, začasnih prometnih poti in obvozov; 

 stroški koordinacije med naročnikom, izvajalcem in gradbenim nadzorom; 

 morebitni nenašteti stroški, a za izvedbo objekta neobhodno potrebni ostali stroški. 
 

3. VREDNOST DEL 
 

5. člen 
 
Ocenjena vrednost pogodbenih del je odvisna od planiranih sredstev (za namen, ki je predmet 
pogodbe) v sprejetem Proračunu Občine Dobrna za leta 2015, 2016 in 2017, vključno z morebiti 
sprejetimi rebalansi k proračunu in na osnovi dejanskih potreb na terenu. 
 
Okvirna planirana vrednost pogodbenih del za posamezno leto izhaja iz sprejetega Proračuna Občine 
Dobrna za tekoče leto, iz področja Cestni promet in infrastruktura ter Posebna proračunska rezerva in 
programi pomoči v primerih nesreč, in sicer iz naslednjih proračunskih postavk: 
- 23001: Proračunska rezerva 
- 13001: Vzdrževanje asfaltnih cest 
- 13002: Vzdrževanje makadamskih cest 
- 13005: Elementar (nujne sanacije, usad, plazov – del) 
- 13011: Sanacija škode 
- 13015: Rekonstrukcije, obnove in asfaltiranje občinskih lokalnih cest in javnih poti po programu 

urejanja cest v Občini Dobrna – NRP 
 
Ocenjena vrednost pogodbenih del je določena na podlagi planiranih sredstev v Proračunu Občine 
Dobrna za leto 2015, izhodišč za leto 2016 ter ob predvidevanju, da bo vrednost v letu 2017 enaka 
vrednosti v letu 2016. 
 
Skupna ocenjena planirana vrednost pogodbenih del za  

- sklop 1: Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah, 
- sklop 2: Asfaltiranje cest, 
- sklop 3: Strojna dela na cestah, 

znaša 270.608,73 € z DDV, in sicer 90.202,91 € z DDV za leto 2015, 90.202,91 € z DDV za leto 2016 in 
90.202,91 € z DDV za leto 2017. 
 
Ocenjena planirana vrednost pogodbenih del za posamezni sklop znaša: 

- za sklop 1: Vzdrževalna in obnovitvena dela ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah: 
90.202,91 € z DDV,  

- za sklop 2: Asfaltiranje cest: 90.202,91 € z DDV, 
- za sklop 3: Strojna dela na cestah: 90.202,91 € z DDV. 

 
Količine in vrednost gradbenih del in storitev, ki jih bo naročnik naročal, so okvirne in se ne zavezuje, da 
bo naročil celotno količino oz. vrednost del in storitev. Naročnik bo pri izvajalcu naročal tiste količine in 
vrste gradbenih del in storitev, ki jih bo v tem obdobju dejansko potreboval. Obseg in vrsta del bosta 
določena sprotno na osnovi dejanskih potreb na terenu. 
 
Naročnik bo naročal gradbena dela in storitve z naročilnico, ustno, telefonsko ali pisno. 
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6. člen 
 
Skladno s: 

- sprejetim Proračunom Občine Dobrna (oz. Rebalansom proračuna Občine Dobrna) za leto 
2015,  

- sprejetim Proračunom Občine Dobrna (oz. Rebalansom proračuna Občine Dobrna) za leto 
2016, 

- sprejetim Proračunom Občine Dobrna (oz. Rebalansom proračuna Občine Dobrna) za leto 2017 
se bo po potrebi z aneksom/aneksi k tej Pogodbi uskladila skupna ocenjena vrednost pogodbenih del in 
ocenjena vrednost pogodbenih del za posamezni sklop.  
 

7. člen 
 
Izvajalec se zavezuje izvesti tudi vsa poznejša dela, ki mu jih bo ustno ali pisno naročil naročnika, s tem, 
da bodo cene in ostali pogoji za izvedbo teh poznejših del na nivoju enotnih cen iz te pogodbe. Dodatno 
naročena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu, bo izvajalec obračunaval po cenah, veljavnih 
na dan izstavitve ponudbenega predračuna. Cene za ta dela – ponudbo mora izvajalec podati naročniku 
v potrditev pred izvedbo del. 
 

8. člen 
 
Dodatna in več dela se bodo obračunavala na osnovi potrjenega obsega in vrste del ter potrjene 
ponudbe s strani predstavnika naročnika. 
Izhodišče za vrednotenje dodatnih in več del so cene, navedene v ponudbenem predračunu oz. ceniku 
storitev in materialov, štev.: __________, z dne __________.  
 
Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do konca trajanja pogodbe. Izvajalec ni 
upravičen do podražitve.  
 

4. ROK IZVEDBE 
 

9. člen 
 
Izvajalec se obvezuje pričeti z deli takoj po podpisu pogodbe, dela pa bodo potekala preko celega leta  
po planu, ki ga poda predstavnik naročnika. 
Naročnik je do tega datuma dolžan uvesti izvajalca v delo, kar pomeni, seznanitev izvajalca s 
posameznimi odseki cest, ki so predvideni za ureditev. 
 
Odzivni čas izvajalca je maksimalno 3 dni od naročila naročnika, ki bo v naročilu preciziral lokacijo, vrsto 
in obseg del (ustno, telefonsko ali pisno).  
Če izvajalec v roku treh dni od naročila naročnika ne prične z izvedbo naročenih del, lahko naročnik ta 
dela poveri/naroči pri drugemu izvajalcu (katerega izbere naročnik) na stroške izvajalca. Naročnik v tem 
primeru zaračuna v breme izvajalca pribitek v višini 5 % (pet odstotkov) na vrednost del drugega 
izvajalca, in sicer za kritje svojih manipulativnih stroškov. 
 

5. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA 
 

10. člen 
 
Izvajalec se na svoje stroške zaveže: 
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- prevzeta dela opraviti kvalitetno, vestno in strokovno ter v skladu z veljavnimi predpisi, 
standardi, skicami rešitev, normativi in dogovori v dogovorjenem roku, ne glede na morebitne 
motnje pri poslovanju. Naročnik oziroma od njega pooblaščena oseba pa lahko opravlja 
kontrolo kvalitete opravljenih del in kontrolo nad količinami in kakovostjo porabljenega 
materiala; 

- sodelovati s predstavnikom naročnika ter upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje, 
- pred oddajo ponudbe in pred pričetkom del podrobno preučiti prejeto dokumentacijo, teren in 

objekte (ceste) ter naročnika pisno opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega 
zahtevati pisna navodila; 

- pred pričetkom del priskrbeti in preveriti vse informacije o pogojih dela, kar pomeni, da zaradi 
pomanjkljivih informacij izvajalec ne more imeti nobenih dodatnih zahtev do naročnika; 

- zagotoviti strokovno vodstvo in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za 
pravočasno in kvalitetno izvršitev pogodbenih obveznosti; 

- dajati potrebna pojasnila in po potrebi reševati probleme, nastale na objektu – cesti, pri čemer 
morajo biti vse rešitve izvedene na osnovi pisnega soglasja nadzornega organa; 

- zavarovati svoje dela, material in delavce na gradbišču v času izvajanja del, vključno z 
zavarovanjem odgovornosti izvajalca za povzročene škode tretjim osebam oziroma njegovim 
stvarem v času gradnje, do predaje objekta naročniku; zavarovanje mora biti izvršeno pri 
pooblaščeni zavarovalni družbi, naročniku pa, v kolikor naročnik to zahteva, predloženo 
dokazilo o zavarovanju (kopija police); 

- zaščititi vsa izvršena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami; 
- med izvajanjem del voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo skladno z Zakonom o graditvi 

objektov in Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini vodenja 
dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS, št. 66/04 z 
vsemi nadaljnjimi spremembami); 

- po potrebi označiti gradbišča z gradbiščno tablo, skladno z Pravilnikom o načinu označitve in 
organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih 
konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS, št. 66/04 z vsemi nadaljnjimi spremembami);  

- po potrebi pripraviti koordinatorju za varstvo pri delu še pred pričetkom del načrt organizacije 
gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta; 

- zagotoviti, pripraviti in izdelati vse potrebno, kar investitorju nalaga 82. člen (pogoji za začetek 
izvajanja del) Zakona o graditvi objektov; 

- urediti posamezno gradbišče ter upoštevati predpisane ukrepe varstva pri delu in varstva pred 
požarom; 

- med izvajanjem del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva 
pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve, 
prevzeti polno odgovornost; 

- zagotoviti potrebne cestne zapore, začasne prometne poti in obvoze za potrebe gradbišča; 
- vsako gradbišče varno označiti s predpisano prometno signalizacijo, 
- pridobiti ustrezne elaborate in soglasja za zaporo občinskih cest ter zavarovati posamezno 

gradbišče oziroma opremo do primopredaje naročniku; izvajalec v zvezi s tem prevzema vse 
stroške in odgovarja za vso škodo in poškodbe, ki jih povzroči s svojim ravnanjem; 

- za potrebe izvajanja del zagotoviti potrebne priključke na električno energijo, telefon, vodo in/ali 
druge priključke; 

- izvesti organizacijo, ureditev in čuvanje gradbišča; 
- pridobiti predpisane kontrole materialov, atestov, certifikatov in garancij za vgrajene materiale, 

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; 

- pokriti stroške izvedbe nadzora in kontrole pristojnih upravljalcev in soglasodajalcev; 
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- izvesti pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, 
varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje 
gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij, posnetkov 
izvedenih del; 

- vzdrževati začasne interne in dovozne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti in okolja 
izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec; 

- po končanih delih postaviti mejnike, ki so bili izruvani v času izvedbe del, v prvotno stanje (v 
skladu s področno zakonodajo), 

- da z izvajanjem ne bo posegal na sosednja zemljišča in oviral dostop do njih kot tudi ne bo 
posegal v komunikacije. Za potrebe organizacije gradbišča ter dostopa do gradbišča mora 
izvajalec poskrbeti za vse potrebne ukrepe in nosi stroške v zvezi s tem (zagotovitev morebitnih 
cestnih zapor, soglasja sosedov, označitev obstoječih komunalnih vodov, itd…); 

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s stroko, popisi del in razpisno  
dokumentacijo, v nasprotnem primeru bo na svoje stroške takoj odstranil z gradbišča 
neustrezen material in/ali na svoje stroške saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo 
zadovoljil pravila stroke; 

- naročiti posebne preiskave v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo 
določil naročnik. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške 
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; 

- predhodno pisno obveščati naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi 
izvedbe del, z ustrezno utemeljitvijo; 

- poročati o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo 
določi naročnik; 

- odlagati ruševine in ostanke pri gradnji na za to predvidene deponije in to dokazati z ustreznimi 
potrdili; cena odvoza mora biti vkalkulirana v ponudbeno ceno ne glede na oddaljenost 
deponije, četudi je v popisih morebiti določeno drugače; 

- opravljati dela tako, da ne bo onesnaževal okolja na nikakršen način; 
- popraviti morebitne škode, ki bi nastale pri izvajanju del na cestah, dovoznih cestah, zunanjem 

okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca, kot posledica izvajanja del; 
- popraviti vse poškodbe, ki bi nastale na cesti, komunalnih vodih in sosednjih objektih zaradi 

izvajanja del; 
- pred pričetkom del preveriti lokacijo obstoječih komunalnih vodov in označiti obstoječe 

komunalne vode na mestih, kjer se izvajajo pogodbena dela in storitve,  
- popravilo morebitnih poškodb obstoječih komunalnih ali drugih vodov, ki so se zgodile kot 

posledica izvajanja del. 
 
Ostale obveznosti in odgovornosti izvajalca: 

- uporabljati za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev materiala in kooperantov enake 
roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila; 

- priznati, obračunati in plačati svojim dobaviteljem materiala in opreme ter kooperantom zapadle 
obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve kooperantov oz. za dobavljen material 
in opremo dobaviteljev materiala in opreme, skladno s prilivi po generalni pogodbi; 

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje 
podizvajalcem, ki so navedeni v 9. točki  te pogodbe (skladno z Zakonom o javnem naročanju), 

- izvesti dela v sodelovanju z podizvajalci, navedenimi v ponudbi in 9. točki te pogodbe; 
- da ne bo zamenjal katerega od podizvajalcev, navedenih v ponudbi in 9. točki te pogodbe, brez 

predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za 
podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri 
morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za 
podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v treh dneh od prejema popolne vloge; 
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- če naročnik ugotovi nekvalitetno in nepravilno izvajanje del, ima pravico zahtevati od izvajalca 
ustavitev takih del do zagotovitve pogojev za pravilno in kvalitetno delo; 

- če bi kvalitetni pregled pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike in kvaliteta del in 
storitev, bo moral izvajalec v okviru roka, ki ga določi naročnik, izvesti potrebne spremembe oz. 
popravila na svoje stroške; 

- izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, informacije in dokumentacijo v zvezi z naročnikom, s 
katerimi se je seznanil pri izvajanju pogodbenih del, varoval kot poslovno skrivnost. To 
obveznost bo izvajalec razširil na vse svoje delavce in na morebitne podizvajalce, ki bodo 
neposredno izvajali dela po tej pogodbi, sicer je odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo; 

- izvajalec sme zahtevati plačilo samo za tista dela, ki so bila potrjena s strani pooblaščenega 
predstavnika naročnika; 

- vse morebitne odškodninske zahtevke zaradi nastalih škod, ki bi bile posledica izvedbe del in 
storitev, katera izvaja, je obvezan reševati izvajalec; 

- da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali 
poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana; 

- da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju pogodbenih del povzročil 
ljudem ali premoženju, kar dokaže z zavarovalno polico, ki jo predloži naročniku, v primeru, da 
naročnik to zahteva; 

- izvajalec je v skladu z zakonom neposredno odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi 
z opravljanjem pogodbenih del povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom javnih cest in 
drugim osebam; 

- izvajalec odgovarja tudi za škodo, ki jo je utrpel naročnik, če brez utemeljenega razloga 
preneha izvajati ali neredno izvaja pogodbena dela; 

- izvajalec jamči in izrecno zagotavlja, da bo obvaroval naročnika vsake škode in stroškov, ki bi 
nastali zaradi nevestnega ali kako drugače nekakovostnega izvajanja storitev po tej pogodbi; 

- naročnik ne odgovarja za škodo, ki jo je izvajalec povzročil drugim osebam pri opravljanju 
dejavnosti, zato se izvajalec zavezuje vstopiti v vse pravde in nositi vse stroške, ki iz tega 
utegnejo izhajati. 

 
11. člen 

 
Izvajalec mora pri pogodbenih delih upoštevati veljavno zakonodajo glede varstva pri delu in 
naročnikove varnostne standarde.  
 
Za varstvo svojih delavcev ali podizvajalcev, ki izvajajo dela po tej pogodbi, izvajalec v celoti odgovarja 
v skladu s pravili o varstvu pri delu.  
 

12. člen 
 
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani teren in ceste v občini, kot tudi razpisna dokumentacija ter 
popisi del in storitev, po katerih bo dela in storitve izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu 
zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se 
zavezuje, da 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. 
 

13. člen 
 
Izvajalec jamči: 
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- da bodo izvedena dela in vgrajen material skladni s pogodbo, predpisi in pravili stroke in da ne bodo 
imela pomanjkljivosti, ki bi onemogočile ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za 
redno uporabo, 

- da bodo dela na cestah izvedena tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in 
tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstna dela, 

- da bo pri izvedbi del uporabil samo atestirane materiale, ustrezne kvalitete in sodobne metode 
postopkov, 

- da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe kompletne in tehnično brezhibne. 
 
6. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
14. člen 

 
Naročnik se v času izvajanja del po tej pogodbi zavezuje: 

- Sodelovati s predstavnikom izvajalca. 
- Zagotavljati nemoten potek opravljanja del. 
- Redno mesečno preverjati in potrjevati mesečne obračune in plačevati pogodbene obveznosti v 

skladu s plačilnimi pogoji, določenimi v tej pogodbi. 
 
7. OBRAČUN IN PLAČEVANJE OPRAVLJENIH DEL 

 
15. člen 

 
Opravljena dela in storitve po tej pogodbi bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbenega 
predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih s strani predstavnika naročnika. 
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo računa, pri čemer bo upošteval določila o načinu 
obračunavanja del, vsebovana v določilih razpisne dokumentacije in te pogodbe.  
Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do konca trajanja pogodbe. Izvajalec ni 
upravičen do podražitve. Eventualno dodatno naročena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu, 
bo izvajalec obračunaval po cenah, veljavnih na dan izstavitve ponudbenega predračuna, ki je predmet 
te pogodbe. Cene za ta dela mora izvajalec podati v potrditev pred izvedbo del. 
 

16. člen 
 
Izvajalec je dolžan dostaviti račun 5 dni po opravljenem delu oziroma najkasneje do 8. v mesecu za 
pretekli mesec. 
Naročnik je dolžan račun potrditi v roku 8. dni in plačati 30. dan od uradnega prejema računa oz. v 
okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za 
plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Plačilo se izvrši na TRR izvajalca 
______________________________ in je odprt pri ______________________________. 
 
V primeru eventuelnega zamika plačila s strani naročnika se izvajalec del odpoveduje uveljavljanju 
zakonitih zamudnih obresti. 
 

8. PRIMOPREDAJA DEL 
 

17. člen 
 

Izvršena dela in storitve količinsko in vsebinsko preverja in potrjuje predstavnik naročnika. 
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V primeru, da se po primopredaji objekta pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora 
izvajalec odpraviti na svoje stroške. Izvajalec prične z odpravo pomanjkljivosti najkasneje v roku 8. dni 
potem, ko ga naročnik obvesti o nastali škodi, in jih odpravi v dogovorjenem roku, vendar najkasneje v 
roku 30. dni.  
 
Če se izvajalec po pisnem obvestilu naročnika nemudoma, vendar najkasneje v roku dveh (2.) dni ne 
oglasi ali brez tehtnega vzroka napake ne odpravi v skupaj dogovorjenem roku z naročnikom, bo le-ta 
dela na odpravi napak poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca. Naročnik v tem primeru zaračuna 
v breme izvajalca pribitek v višini 5 % (pet odstotkov) na vrednost del za kritje svojih manipulativnih 
stroškov. 
 

9. ZAVAROVANJE PLAČIL PODIZVAJALCEM 
 

18. člen 
 
S to pogodbo izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno 
plačuje podizvajalcem. Ob sklenitvi te pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti soglasje vsakega 
posameznega podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.  
 

19. člen 
 
Naročnik bo izvedel pogodbena dela v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci: 

1. Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun): ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: _______________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: ________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun): ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: _______________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: ________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, 
izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 
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18/11) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 
podizvajalcem. 
 
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s 
podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec naročnika o tem pisno 
obvestiti in mu predložiti sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci. Zamenjavo podizvajalcev pogodbene 
stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi. 
 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni 
dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil predhodno potrjene 
račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. Če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem 
oziroma po sklenitvi te pogodbe podizvajalca (s soglasjem naročnika) zamenja, mora izvajalec, ki je 
sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5. dneh po spremembi predložiti: 

a. svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
b. pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu, 
c. soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter 
d. vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce. 

 
Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca. 
 
Vsi navedeni podizvajalci iz prvega odstavka tega člena so v ponudbi podali soglasje, na podlagi 
katerega naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

 
10. GARANCIJSKI ROKI 

 
20. člen 

 
Izvajalec del in storitev jamči oz. dá garancijo:  
- za izvedena pogodbena in dodatna dela ter storitve minimalno tri leta,  
- za vgrajen material, dele, opremo in naprave veljajo garancijske dobe proizvajalcev in garancijskih 

listov,  
po uspešno opravljenem prevzemu del. 
 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih. 
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. 
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so 
izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje. 
 

11. UREDITEV GRADBIŠČA 
 

21. člen 
 
Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče in ga opremiti za svoje potrebe, urediti dostopne poti in 
deponije. Stroški za ureditev gradbišča so zajeti v pogodbeno vrednost in se v nobenem primeru ne 
plačujejo posebej. 
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12. POGODBENE SANKCIJE 
 

22. člen 
 

Če izvajalec ne izvaja del in storitev skladno s to pogodbo ali izvaja dela in storitve nepravilno in v 
nasprotju s pravili stroke in ne reagira na pisno zahtevo naročnika, da odpravi pomanjkljivosti v 
dogovorjenem roku, ima naročnik pravico, da odpravo pomanjkljivosti naroči drugemu izvajalcu na 
stroške izvajalca, s katerim je sklenjena ta pogodba. 
 

13. PRENEHANJE POGODBE 
 

23. člen 
 

Ta pogodba je sklenjena do 31. 12. 2017, vendar lahko naročnik enostransko od nje odstopi v 
naslednjih primerih: 

- krivdni razlog na strani izvajalca del (nekvalitetno izvajanje del in storitev, nevestno izvajanje 
dejavnosti, večje strokovne napake, neizpolnjevanje navodil naročnika, neizpolnjevanje vseh 
zahtevanih pogojev ipd.), 

- če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po dogovorjenih rokih več kot 15 dni oziroma, če ne 
dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno 
dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik, 

- če izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke ter s takšnim početjem kljub 
opozorilom nadzornega organa oziroma predstavnika naročnika nadaljuje, 

- če brez soglasja naročnika prepusti izvedbo del podizvajalcem, 
- če izvajalec ne prične z izvedbo del najkasneje v roku treh dni od naročila naročnika, 
- če izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika, 
- če zaradi izvajalčeve krivde ni možno uspešno izvesti kvalitetnega pregleda, 
- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih 

obveznosti, 
- če izvajalec bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo 

dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske 
družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan 
stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma 
se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, 

- če izvajalec na zahtevo naročnika naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 5. točke 
pogodbe, 

- da bo začel s postopkom oddaje razpisanih del, v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, koncesija ali druga oblika zagotavljanja javnih služb), 

- če ni sprejet Proračun Občine Dobrna za tekoče leto, 
- v primeru ugotovljenih bistvenih sprememb cen na trgu, kar naročnik preveri po preteku vsakih 

12 (dvanajst) mesecev po sklenitvi te pogodbe. 
 
Naročnik mora  o odstopu od pogodbe pismeno obvestiti izvajalca v roku 30. dni od nastanka vzroka iz 
tega člena. 
 

24. člen 
 
Ne glede na način prenehanja mora izvajalec v 8 (osmih) dneh po prenehanju te pogodbe predati 
naročniku urejeno vso informacijsko in dokumentacijsko bazo. 
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14. REŠEVANJE SPOROV 
 

25. člen 
 

Pogodbeni stranki se obvezujeta morebitne spore, izhajajoče iz te pogodbe, reševati predvsem 
sporazumno. V primeru sporov, ki jih pogodbeni stranki ne moreta rešiti sporazumno, rešuje le-te 
arbitražna komisija ali pristojno sodišče v Celju. 
 

15. ODGOVORNA PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK IN SKRBNIKA POGODBE 
 

26. člen 
 

Odgovorni predstavnik naročnika je Martin Brecl, župan Občine Dobrna. 
Odgovorni predstavnik izvajalca je ______________________________. 
 

27. člen 
 
Skrbnika pogodbe sta: 
- s strani naročnika: Urška Vedenik, univ.dipl.g.inž.grad. 
- s strani izvajalca: ______________________________. 
 

16. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

28. člen 
(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  
– sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
– opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
– 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 skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Ur. l. RS, št. 
45/2010 in spremembe Ur. l. RS, št. 26/2011, 30/2011 Skl.US: U-I-36/11-8, 43/2011, 56/2011 Odl.US: 
U-I-230/10-16, 56/2011 Odl.US: U-I-239/10-16, 60/2011, 69/2011-UPB2, z vsemi nadaljnjimi 
spremembami). 
 

29. člen 
 
Morebitne spremembe in dopolnitve pogodbenih določil bosta pogodbeni stranki dogovorili z aneksom k 
tej pogodbi. 
 

30. člen 
 
Pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe le v primeru, če o odstopu doseže pisni dogovor z 
drugo pogodbeno stranko, razen v primerih določenih v 23. členu te pogodbe. Sporazum mora zajemati 
zlasti ugotovitve vzroka odstopa, morebitne stroške pogodbenih strank in način plačila teh stroškov. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201126&stevilka=1154
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201130&stevilka=1414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2043
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201156&stevilka=2620
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201156&stevilka=2621
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201160&stevilka=2854
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201169&stevilka=3056
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31. člen 

 
Ta pogodba sklenjena in prične veljati, ko jo podpišeta zastopnika obeh strank. Sestavljena je v štirih 
izvodih, od katerih ima vsak veljavnost originala. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. 
 
 
 
_______________, dne_______________ Dobrna, dne _______________ 
 
IZVAJALEC: 
 
 

 
 
NAROČNIK: 
Občina Dobrna 

__________________________________ Župan Občine Dobrna 
(podpis pooblaščene osebe, žig) Martin Brecl 

 
 
 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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CENIK KALKULATIVNIH ELEMENTOV 
 
 
 
NAVODILO: 
Ponudnik priloži k obrazcu cenike materialov, mehanizacije, polizdelkov in kalkulativne osnove 
za plače. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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          Sklop 1 

PREDRAČUN – REKAPITULACIJA 
 
SKLOP 1: VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC 
ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH NA CESTAH 
 
 
PONUDNIK (naziv, naslov in sedež) 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 

POZ. OPIS DEL CENA 

1. Vrednost del za SKLOP 1 ___________________ EUR 

2. Popust * _______ % ___________________ EUR 

3. Vrednost del z upoštevanjem popusta ___________________ EUR 

4. + _______ % DDV ___________________ EUR 

5. PONUDBENA CENA Z DDV ___________________ EUR  

 
POMEMBNO! 
 
Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun (v tiskani in digitalni obliki), izpolnjen na 
originalnih popisih del in materialov, z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi 
stroški in manipulativni stroški (brez DDV) skladno s poglavjem II in vzorcem pogodbe.  
Za vso opremo in materiale, ki so v popisih morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko 
ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter 
enake ali boljše kvalitete. 
V ceni na enoto mora ponudnik zajeti vsa potrebna, tudi pripravljalna in pomožna dela, vključno 
s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo – izvedbo posamezne postavke.  
 
*Popust se nanaša na vse postavke ponudbenega predračuna. 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Sklop 2 

PREDRAČUN – REKAPITULACIJA 
 
SKLOP 2: ASFALTIRANJE CEST 
 
 
PONUDNIK (naziv, naslov in sedež) 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 

POZ. OPIS DEL CENA 

1. Vrednost del za SKLOP 2 ___________________ EUR 

2. Popust * _______ % ___________________ EUR 

3. Vrednost del z upoštevanjem popusta ___________________ EUR 

4. + ______ % DDV ___________________ EUR 

5. PONUDBENA CENA Z DDV ___________________ EUR  

 
POMEMBNO! 
 
Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun (v tiskani in digitalni obliki), izpolnjen na 
originalnih popisih del in materialov, z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi 
stroški in manipulativni stroški (brez DDV) skladno s poglavjem II in vzorcem pogodbe.  
Za vso opremo in materiale, ki so v popisih morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko 
ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter 
enake ali boljše kvalitete. 
V ceni na enoto mora ponudnik zajeti vsa potrebna, tudi pripravljalna in pomožna dela, vključno 
s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo – izvedbo posamezne postavke.  
 
*Popust se nanaša na vse postavke ponudbenega predračuna. 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Sklop 3 

PREDRAČUN – REKAPITULACIJA 
 
SKLOP 3: STROJNA DELA NA CESTAH 
 
 
PONUDNIK (naziv, naslov in sedež) 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 

POZ. OPIS DEL CENA 

1. Vrednost del za SKLOP 3 ___________________ EUR 

2. Popust * _______ % ___________________ EUR 

3. Vrednost del z upoštevanjem popusta ___________________ EUR 

4. + ______ % DDV ___________________ EUR 

5. PONUDBENA CENA Z DDV ___________________ EUR  

 
 
POMEMBNO! 
 
Tej rekapitulaciji se priloži ponudbeni predračun (v tiskani in digitalni obliki), izpolnjen na 
originalnih popisih del in materialov, z vpisanimi cenami na enoto, v katerih so že zajeti vsi 
stroški in manipulativni stroški (brez DDV) skladno s poglavjem II in vzorcem pogodbe.  
Za vso opremo in materiale, ki so v popisih morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko 
ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter 
enake ali boljše kvalitete. 
V ceni na enoto mora ponudnik zajeti vsa potrebna, tudi pripravljalna in pomožna dela, vključno 
s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo – izvedbo posamezne postavke.  
 
*Popust se nanaša na vse postavke ponudbenega predračuna. 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK 
 
 
PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe): 
 
 

(naziv) 
 
 

(naslov) 
 
 

izjavljamo, 
 

da dovoljujemo naročniku, v fazi ocenjevanja ponudb za javno naročilo »Izvajanje vzdrževalnih in 

obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini 

Dobrna«, popravljanje nesporno ugotovljenih očitnih računskih napak, ki bi nastale zaradi osnovnih 

računskih operacij, npr. napačnih seštevkov ali zmnožkov. Pri tem se količina in cena na enoto ne 

smeta spreminjati. 

 
V kolikor bo naša ponudba po računski kontroli izbrana kot najugodnejša, oz. bo dosegla največ točk 
zahtevamo, da nas naročnik z ugotovljenimi napakami podrobno seznani.  
 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   

 
 
 
 
NAVODILO: 
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! 
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B. OSTALA DOKUMENTACIJA 
 
 
OSTALA DOKUMENTACIJA, ki jo sestavlja: 
 

 karta javnih cest v Občini Dobrna 
 

 obrazec prijave (za ovojnico): razpisni obrazec št. 16 
 

 popis del in storitev po sklopih (v excelovi datoteki) 
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Karta javnih cest v Občini Dobrna 
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Legenda: 
 

 

 

 

 

Objekti cestne infrastrukture 
 

  

   

 

 

 

os ceste 
 

  

  

 

 

avtocesta 
 

  

 

 

 

hitra cesta 
 

  

 

 

 

glavna cesta I. reda 
 

  

 

 

 

glavna cesta II. reda 
 

  

 

 

 

regionalna cesta I. reda 
 

  

 

 

 

regionalna cesta II. reda 
 

  

 

 

 

regionalna cesta III. reda 
 

  

 

 

 

turistična cesta 
 

  

 

 

 

lokalna cesta 
 

  

 

 

 

javna pot 
 

  

 

 

 

glavna mesta cesta 
 

  

 

 

 

zbirna mestna ali krajevna cesta 
 

  

 

 

 

mestna ali krajevna cesta 
 

  

 

 

 

javna pot za kolesarje 
 

  

 

 

 

gozdna cesta 
 

  

 

 

 

nekategorizirana cesta 
 

  

   

   

 

 

 

KO - Katastrske obcine 
 

  

   

 

 

 

OB - Občine 
 

  

   
   

 

 
 
 
 

Datum: Žig: Podpis: 
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Razpisni obrazec št. 16 

 
PONUDNIK:               

 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
 
 
Ponudbo prevzel: 
(vpiše vložišče) 
 
 
Datum in čas prejema kuverte:  _____._____.2015 ob ______. uri 
 
 
 
 

NE ODPIRAJ – PONUDBA!          OBČINA DOBRNA 

              Dobrna 19 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:         3204 DOBRNA 
»IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL TER  
ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH  
NA JAVNIH CESTAH V OBČINI DOBRNA« 
(obdobje 2015 – 2017) 


