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PRILOGA 1 
PRIJAVNI OBRAZEC 

 
 

naziv gospodarskega subjekta:  

naslov gospodarskega subjekta:  

kontaktna oseba:  

elektronski naslov kontaktne osebe:  

telefon:  

telefax:  

ID za DDV:  

matična številka gospodarskega 
subjekta: 

 

št. transakcijskega računa:  

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED 
MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu 

Komisije 2003/361/ES 

  
  
DA NE 

 

pooblaščena oseba za podpis ponudbe 
in pogodbe: 

 

 
OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki 
imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: 

1 Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. 
2 Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. 
3 Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. 
4 Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. 
5 Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. 

 
VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite) 

 
Ponudnik Partner v skupnem nastopu podizvajalec 
 
 
 
Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z 
določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP): 
 
 

naziv pooblaščenca za vročanje:  

naslov pooblaščenca za vročanje:  

kontaktna oseba:  

 
 
elektronski naslov kontaktne osebe: 

 

telefon:  
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telefax:  

 
 

 
V zvezi z javnim naročilom »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza«, pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 
• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z 

oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so 
predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta 
javnega naročila in nam je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo; 

• da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skeni priloženih listin ustrezajo 
originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skenov prevzamemo popolno 
odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar 
bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; 

• se strinjamo, da bo ponudba veljavna najmanj še stodvajset (120) dni od skrajnega roka za 
oddajo ponudb; 

• ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne 
bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh 
ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih 
imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; 

• smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz 
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; 

• v primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske 
napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, 
bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo 
ponudbo izloči; 

• se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, 
da nas boste izključili iz tega javnega naročila; 

• soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika; 
• bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; 
• smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so 

sposobni izvesti razpisana dela v roku, določenim s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila; 

• razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; 
• smo seznanjeni s terenskimi razmerami, kjer bo potekala izvedba del in, da smo preučili 

projektno dokumentacijo, ki je priloga tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in da 
sprejemamo pogoje ter iz tega naslova ne bomo imeli dodatnih zahtev do naročnika; 

• bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi 
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in 
normativi; 

• bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred 
njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika; 

• bodo vsi novi podizvajalci izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
podizvajalci; 

• bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je 
ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma 
najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v 
sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; 

• da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki 
smo jih navedli v svoji ponudbi; 

• bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil 
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; 

• bomo v roku, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložili bančno garancijo 
oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti 
del z DDV, v skladu z razpisno dokumentacijo; 

• smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega 
naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 

• bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila ter so nam 
razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del; 

• da se zavezujemo, da bomo izvedli druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo 
predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno 
navedena v tej pogodbi oz. dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbenih 
specifikacijah; 
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• da smo seznanjeni, da so vse spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala 
in opreme dopustni le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s 
strani projektanta in nadzornika naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega 
soglasodajalca; 

• za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; 
• z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 

omejevati ali izkrivljati konkurenco; 
• nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim 

ravnanjem; 
• pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, 

nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 
• nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije; 
• da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, 

v roku, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere 
se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe; 

• da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom nadzornika s strani naročnika, 
• da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se 

uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1); 
• bomo upoštevali okoljske vidike iz določb Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 

št. 51/17); 
• da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz 

predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni 
list RS, št. 43/011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1); 

• 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; 

• razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za 
izvedbo razpisanih del; 

• bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč 
(Uradni list RS, št.  21/11); 

• da izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo 
za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo 
ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 
82/13);da bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v 
tehničnih specifikacijah;  

• nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; 
• da podpisani nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb 

Odločbe o oceni ustavnosti Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo (Uradni list RS, št. 33/07) naročniki ne smejo sodelovati; 

• da bomo imeli na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo 
ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami; 

• da bomo vodili gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki 
morajo biti podpisani s strani izvajalca, inženirja/nadzora in vodje del; 

• da bomo zavarovali in označili gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, 
• da bomo ščitili interese naročnika; 
• brezplačno izdelali načrt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, 

skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene 
prometne ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to 
potrebno; 

• da bomo imeli gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika; 
• pri izvedbi investicije bomo predvideli in izvedli vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, 

ukrepe za čim bolj nemoten potek investicije, zagotovili varnost delavcev in mimoidočih ter 
varnost in stabilnost objekta, dela pa v celoti izvedli skladno s projektno dokumentacijo; 

• da bomo po potrebi na lastne stroške opravili vse potrebne meritve in strokovna poročila s 
katerimi bomo dokazovali, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in 
standardom; 

• zagotovili prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.; 
• zagotovili varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih; 
• zagotovili varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije; 
• zagotovili ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in 

transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, kar je vse 
strošek izvajalca; 

• pred začetkom del poskrbeli za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno, ter po potrebi za to 
pridobili ustrezna soglasja; 
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• zagotovili lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala; 
• namestili kopijo prijave gradbišča na vidno mesto; 
• označili gradbišče skladno s predpisi; 
• postavili gradbiščno tablo; 
• za potrebe nadzornika zagotovili na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in 

opremljen prostor za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače; 
• da bomo na lastne stroške in pravočasno priskrbeli vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo 

materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim 
načrtom ter na lastne stroške poskrbeli za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in 
zaščito gradbišča; 

• sodelovali z naročnikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pri pregledu obračuna del 
in vseh pregledih do izteka garancijskega roka; 

• da bomo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 
št. 34/08), ki veljajo za tovrstne investicije, upoštevali in predložili naročniku vse potrebne dokaze 
o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih 
odpadkov ter prevzeli vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, 

• da bomo vodili evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bomo mesečno, skupaj 
z obračunom dostavljali naročniku, po zaključku gradnje pa dostavili dokazila, da so bili ti odpadki 
deponirani na ustrezne deponije; 

• da bomo upoštevali, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene 
ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so označeni z znakom CE, 
ali gradbene proizvode, za katere so tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili 
slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbene proizvode, ki 
so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi; 

• vgrajevali materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, 
veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeli ustrezne certifikate, poročila, 
slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo 
dokumentacijo; 

• da bomo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzornika opravili vsa 
dodatna, več in nepredvidena dela; 

• da bomo izvedli v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so 
neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse 
potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalo premoženje;  

• da ne bomo začeli z nepredvidenimi deli do potrditve inženirja/nadzornika z vpisom v gradbeni 
dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi; 

• naročnika pisno obvestili o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje; 
• izvedli vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del; 
• da bomo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije na lastne stroške 

dokumentirali v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katera bosta 
nadzor in vodja projekta DGD oz. PZI sproti potrjevala; 

• poskrbeli za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, 
ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem; 

• da bomo vse poškodbe vodov (ki bi bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne 
lastnine popravili na lastne stroške; 

• naročniku oziroma nadzorniku sproti izročali vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in 
opreme, kot so: certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se 
nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode; 

• pripravili dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, 
nadzornika, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora 
izvajalec predati naročniku; 

• nadzorniku predali v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in skladna z 
zakonodajo jo bomo dopolnili in popravili v dogovorjenem roku; 

• izročiti vso potrebno dokumentacijo, s popisom dejansko vgrajenih materialov, naprav in opreme; 
• sodelovali pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled, pri tehničnem pregledu, pridobitvi 

uporabnega dovoljenja in pri primopredaji objekta; 
• odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega tehničnega pregleda in 

zapisniku tehničnega pregleda v pogodbeno določenem roku; 
• se strinjamo, da v kolikor evidentiranih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu po lastni 

krivdi v pogodbenem roku ne odpravimo, naročnik zaračuna kazen v višini po pogodbi; 
• imamo zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti skladno z 

veljavno gradbeno zakonodajo in da znaša višina zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 EUR. 
 
Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in 
vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje. 
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KRAJ 
 

ŽIG GOSPODARSKI SUBJEKT 
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis 

 
 
 
 
Obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti v ponudbi (samostojni ponudnik, v primeru skupne 
ponudbe vsi ponudniki in podizvajalci). 
 
Ponudnik v sistemu e-JN prijavni obrazec naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge 
priloge« v .pdf datoteki.  
 
V primeru, da ponudnik skupno ponudbo oddaja ali s podizvajalci, ponudnik tudi za vsakega 
partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen prijavni obrazec. 
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PRILOGA 2 
 
 

PONUDNIK: ________________________________________________________________ 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O ČASOVNEM OBDOBJU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI GRADBENIŠTVA 
 
 
V zvezi z javnim naročilom »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza« izjavljamo pod 
materialno in kazensko odgovornostjo da (ustrezno obkrožite): 

 
A) 
Smo gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se 
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, pri čemer seznam poklicnih ali poslovnih 
registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU 

 
 
B) 
Izpolnjejemo tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena GZ in sicer: 

- imamo zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z 
določbami drugega odstavka 14.  člena GZ ter 

- Imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih 
primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del.  

 
 
C) 
Smo tuji ponudnik s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum in 
izpolnjujemo pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža.  
 
 
KRAJ 
 

ŽIG GOSPODARSKI SUBJEKT 
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis 

DATUM 

 
 
 
 
 
 
 
Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge 
priloge«  v .pdf datoteki. 
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PRILOGA 3 

 
 

PONUDNIK: ________________________________________________________________ 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA 
 
 
V zvezi z javnim naročilom »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza« izjavlja pod 
kazensko ali materialno odgovornostjo: 
 
1. ponudnik pravna oseba____________________________________, naslov__________________, 

matična številka________________________________ ali  
 
2. oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila 

za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem____________________________________________,naslov____________________________
_________, EMŠO:___________________, 

  
da na dan poteka roka za oddajo oz. predložitev ponudb ne obstaja izključitveni razlog iz prvega odstavka 
75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). 
 
 
 
Datum:                                                           Žig:                                                             Podpis:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V kolikor iz potrdil, ki jih bo naročnik pridobil od ponudnikov ne bo izhajalo, da za ponudnika 
na dan poteka roka za oddajo oz. predložitev ponudb ne obstaja izključitveni razlog iz prvega 
odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, bo naročnik ponudnika pozval k predložiti 
enega od dokazil, kot so določena v četrtem odstavku 77. člena ZJN-3, ki  določa, da je v 
primeru, če država dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če 
ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3, je ta dokazila mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če 
ta v državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični 
državi osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 
 
Ta obrazec bodo morali podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in vsi podizvajalci 
in vsi ostali, ki nastopajo v ponudbi oziroma sodelujejo pri izvedbi tega naročila ter njihovi 
člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za 
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 
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PRILOGA 4 

 
 

P O N U D B A 
 
Na osnovi javnega razpisa »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza«, objavljenega na 
portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave ____________, dajemo ponudbo, kot 
sledi: 

 

Številka ponudbe:  

Datum:  

 
 
PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži): 
 
Samostojno v skupnem nastopu* s podizvajalci* 

  
PONUDNIK1: 

Naziv:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Datum začetka opravljanja dejavnosti 
gradbeništva: 

 

vrednost vseh prevzetih del v % od 
ponudbene vrednosti brez DDV: 

 

 
PARTNER: 

Naziv:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Datum začetka opravljanja dejavnosti 
gradbeništva: 

 

vrednost vseh prevzetih del v % od 
ponudbene vrednosti brez DDV: 

 

 
PARTNER: 

Naziv:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

                                                
1 Partner, ki prevzema največjo vrednost del. 
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Datum začetka opravljanja dejavnosti 
gradbeništva: 

 

vrednost vseh prevzetih del v % od 
ponudbene vrednosti brez DDV: 

 

 
VODILNI POGODBENIK2: 

Naziv:  

 
PONUDBENA VREDNOST  
 
Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV): 
 

 

Znesek z 22 % DDV: 
 

 

Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV):  
 
PONUDBENI POGOJI: 
Veljavnost ponudbe:______________. 
 
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa 
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo 
ponudb. 
 
S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi vse računske napake v naši 
ponudbi, prav tako soglašamo, da lahko naročnik popravi napačno zapisano stopnjo DDV v 
pravilno. 
 

 
 

KRAJ 
 

ŽIG PONUDNIK 
ime in priimek zakonitega zastopnika in 

podpis 
 
 
 
 
 

DATUM 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponudnik v sistemu e-JN ponudbo naloži v razdelek »»Predračun« v .pdf datoteki. 
  
 

                                                
2 Partner, ki prevzema največjo vrednost del. 



 

 11 

 
PRILOGA 4/1 

 
 

PONUDBENI PREDRAČUN 

 
 

(ponudbeni predračun priloži ponudnik v elektronski obliki) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazec »Ponudbeni predračun« naloži ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti oziroma 
druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v ponudbenem predračunu na eni strani in 
ponudbo na drugi, kot veljavni štejejo podatki v predračunu.  



 

 12 

 
 

PRILOGA 4/2 
 

REFERENČNA TABELA 
 
 
PONUDNIK:  
 
 
Ponudnik je v obdobju od 1.1.2015 dalje uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo, 
izvedel GOI dela na najmanj enem (1) objektu, ki je razvrščen po  enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 
v 2222 ali 2223 , katerega vrednost GOI del je znašala najmanj 100.000,00 EUR brez DDV in za katerega 
je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali izdan zapisnik o prevzemu del. 
 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v 
kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne 
višine posla). Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dokazila kot npr. obračuni, primopredajni zapisnik, 
situacije, vse pogodbe z aneksi, potrdilo o izplačilu,… 
 
 

Naziv 
investitorja oz. 

naročnika 
referenčnega 

posla 

Predmet referenčnega 
posla – kratek opis del 

Datum začetka in 
končanja posla 

 
Vrednost posla v EUR 

brez DDV 

 
 
 

   

 
 
 
Datum:                                                Žig:                                                           Podpis:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge 
priloge«  v .pdf datoteki.  
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PRILOGA 4/3 
 

Priloga k referenčni tabeli 
 
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov 
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):  
 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
za ponudbo na javni razpis za Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza 
   

POTRJUJEMO 
 
Ponudnik je v obdobju od 1.1.2015 dalje uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo, 
izvedel GOI dela na najmanj enem (1) objektu, ki je razvrščen po  enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 
v 2222 ali 2223 , katerega vrednost GOI del je znašala najmanj 100.000,00 EUR brez DDV in za katerega 
je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ali izdan zapisnik o prevzemu del. 
 
 
Naziv objekta:  
  
Lokacija objekta:  
  
Ponudnik je izvedel naslednja dela:  

 
 

  
Datum začetka posla:  
  
Datum končanja posla:  
 
Vrednost zgoraj definiranega posla je znašala: ______________________________ EUR brez DDV. 
 
Datum pridobitve uporabnega dovoljenja/izdaje zapisnika o prevzemu 
del:____________________________________________. 
Klasifikacija objekta:_________________________________. 
 
Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z 
dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene 
vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja 
nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja planiranega roka izvedbe del. 
 
Naziv in naslov naročnika: 
   
_____________________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje 
referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Občini Ribnica na Pohorju. 
 
Kraj: _________________________ 
Datum: ______________________          Podpis odgovorne osebe naročnika: 
 
                                                                                               
_________________________________ 
 
 
Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge 
priloge«  v .pdf datoteki.  
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PRILOGA 5 
 
       

SEZNAM KADROV, KI BODO VODILI DELA 
 
 

PONUDNIK:  
 

Ponudba na javni razpis za Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza 
 
 

Zap. 
št. 

Funkcija pri 
projektu 

Ime in priimek Izobrazba 
Delovna 

doba 
(v letih) 

Strokovni izpit 
(št. potrdila) 

1 
ODGOVORNI 
VODJA DEL 

    
 
 

 
 
 
 
 
Datum:                                             Žig:                                                                     Podpis:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli tudi potrdilo o 
vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici, 
 
Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge 
priloge«  v .pdf datoteki.  
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PRILOGA 6 
 

KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE 
 

(Priloži ponudnik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopije zavarovalnih polic oz. drugih dokazil bo ponudnik predložil naročniku po podpisu 
pogodbe v skladu s pogodbenimi določili in razpisno dokumentacijo. 
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PRILOGA 7 
 

PODIZVAJALCI 
 
 

Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci. 
 
 
 

- obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 7/1), 
- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 7/2), 
- izrecna zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca (priloga 7/3), 
- izjava v zvezi z omejitvijo poslovanja(priloga 10), 
- Izjava (Priloga 2). 
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PRILOGA 7/1 

 
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

 
V zvezi z javnim naročilom »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza izjavljamo, da 
nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh: 
 

Podizvajalec  (naziv) 
     
bo izvedel  (vrsta del) 
 
v količini  
  
v vrednosti  EUR brez DDV 
  
kraj izvedbe  Rok izvedbe del 

podizvajalca 
 

 
 
 
Podizvajalec 

  

     
bo izvedel  (vrsta del) 
 
v količini  

  
v vrednosti  EUR brez DDV 

  
kraj izvedbe  rok izvedbe del 

podizvajalca 
 

 
 
 
 
Podizvajalec 

  

     
bo izvedel  (vrsta del) 

 
v količini  

  
v vrednosti  EUR brez DDV 

  
kraj izvedbe  rok izvedbe del 

podizvajalca 
 

 
 
 
 
Kraj in datum:   Ponudnik:  
     
   Žig in podpis:  
 
 
 
 
 
Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge 
priloge«  v .pdf datoteki.  
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PRILOGA 7/2 
PODATKI O PODIZVAJALCU 

 
Ponudba na javni razpis za Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. Faza. 
 

PODIZVAJALEC  
NASLOV  
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA  
TELEFON  
FAKS  
ELEKTRONSKI NASLOV  
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA  
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV  
PRISTOJNI URAD  FURS-a:  
TRANSAKCIJSKI RAČUN  
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI  

 
Navedejo se kontaktni podatki vseh zakonitih zastopnikov podizvajalca. 
 
 
 

Kraj in datum:   Podizvajalec:  
     
   Žig in podpis:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru večjega števila podizvajalcev ta obrazec izpolni vsak podizvajalec. Ponudnik v 
sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v 
.pdf datoteki.  
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PRILOGA 7/3 

 
PODIZVAJALEC:  

 
 

 
IZRECNA ZAHTEVA PODIZVAJALCA 

 
 

Kot podizvajalec ponudnika   
 
________________________________________________________________________________  
 

(naziv in sedež ponudnika, ki v ponudbi nominira podizvajalca) 
 

izrecno zahtevamo, da za javno naročilo »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza« 
naročnik za opravljene dobave oziroma storitve, ki smo jih izvedli v zvezi s predmetnim javnim naročilom, 
izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani ponudnika oziroma izbranega dobavitelja, 
na naš transakcijski račun. 
 
Datum:     Žig:   
 
 

 
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 računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo 
priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj. 
 

Kraj in datum:   Podizvajalec:  

     
   Žig in podpis:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru večjega števila podizvajalcev ta obrazec izpolni vsak podizvajalec. 
 
Izrecno zahtevo podizvajalca izpolni, datira, žigosa in podpiše le podizvajalec, ki zahteva 
neposredna plačila od naročnika. V primeru, da neposrednih plačil ne zahteva, izpolnjenega 
obrazca ne predloži. 
 
Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge 
priloge«  v .pdf datoteki.  
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PRILOGA 8 

 
 

SKUPNA PONUDBA 
(priložijo ponudniki v skupni ponudbi) 

 
Ponudba na javni razpis za Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. Faza. 
 
 
- seznam ponudnikov v skupni ponudbi  
- sporazum o medsebojnem sodelovanju 
 
in 
 
- naslednja ponudbena dokumentacija: 
 
 
Posamično (vsak ponudnik):  
 
- prijavni obrazec (priloga 1), 
- Izjava (priloga 2), 
- ESPD obrazec (Priloga 9), 
- Izjava v zvezi z omejitvijo poslovanja (priloga 10). 
 
 Skupno (vsi ponudniki): 
 
- Ponudba (priloga 4), 
- Seznam kadrov, ki bodo dela vodili (priloga 5), 
- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1 in D/3). 
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PRILOGA 9 
 

ESPD 
 
 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.  
 
Ponudnik obrazec ESPD iz razpisne dokumentacije shrani na svoj računalnik, nato pa ga izpolni preko 
spletne povezave http://enarocanje.si/_ESPD/. Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere opcijo 
»Sem gospodarski subjekt« in opcijo »Uvoziti naročnikov ESPD«.  
 
ESPD obrazec izpolnite na spletnem obrazcu, natisnete, podpišete, žigosate, datirate in priložite za tem 
listom in sicer za: 

- ponudnika 

- vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci) 

- vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe) 

- vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala 
javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese 
zahtevane podatke.  
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – 
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki 
ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji 
uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima 
enako veljavnost kot podpisan. 
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PRILOGA 10 
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik: 

naziv:  

naslov:  

 
 
 
 

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA 
 
 
 
Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila »Izvedba GOI del »Fekalna 
kanalizacija Josipdol« 2. faza«, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila, saj spodaj navedeni 
zakoniti zastopniki, poslovodje in člani poslovodstva ponudnika / podizvajalca / soponudnika: 
 
 

ime in priimek funkcija 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ne opravljajo hkrati funkcije župana Občine Ribnica na Pohorju, podžupana Občine Ribnica na Pohorju ali 
občinskega svetnika Občine Ribnica na Pohorju, prav tako zgoraj vpisani zakoniti zastopniki, poslovodje in 
člani poslovodstva izvajalca niso hkrati družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, 
bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali 
zunajzakonski skupnosti) župana Občine Ribnica na Pohorju, podžupana Občine Ribnica na Pohorju ali 
občinskega svetnika Občine Ribnica na Pohorju. 
 
Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj funkcionarji Občine Ribnica na Pohorju – župan, 
podžupani in občinski svetniki, niso v lastništvu ponudnika udeleženi bodisi neposredno ali preko drugih 
pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu in hkrati niso v 
lastništvu ponudnika bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu udeleženi družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, 
starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem 
gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Ribnica na Pohorju, podžupana Občine Ribnica 
na Pohorju ali občinskega svetnika Občine Ribnica na Pohorju. 
 
Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Ribnica na Pohorju z 
županom Občine Ribnica na Pohorju, podžupanom Občine Ribnica na Pohorju ali članom občinskega sveta 
Občine Ribnica na Pohorju ali zgoraj naštetim njihovim družinskim članom kot fizično osebo. 
 
Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj direktor občinske uprave Občine Ribnica na Pohorju 
oziroma njegov zakonec ali sorodnik v ravni vrsti ali sorodnik v stranski vrsti do tretjega kolena v lastništvu 
ponudnika ni udeležen z več kot 20% deležem. 
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Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Ribnica na Pohorju s 
pravno osebo, v kateri je bivši župan Občine Ribnica na Pohorju, bivši podžupan Občine Ribnica na 
Pohorju ali bivši član občinskega sveta Občine Ribnica na Pohorju neposredno ali preko drugih pravnih 
oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu, pri čemer od 
prenehanja funkcije prej naštetih funkcionarjev še ni preteklo eno leto.  
 
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 
 
 
 
kraj: ____________________ 
 
datum: ____________________         žig   podpis pooblaščene osebe 
       
 (ponudnika/podizvajalca/soponudnika) 
        

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge 
priloge«  v .pdf datoteki.  
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PRILOGE 
RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
- Vzorec pogodbe (priloga A) 
- Vzorec zavarovanja za resnost ponudbe (priloga D/1) 
- Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga D/2) 
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PRILOGA A 
 
 

 
 

Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,2364 Ribnica na Pohorju, ki jo zastopa župan 
Srečko Geč, davčna številka SI87880300, matična številka: 1358324000 (v nadaljevanju naročnik), 

 
in  

 
_____________________________________________________________________, ki ga 
zastopa 
______________________________________________________________________________________
______________.  
(navesti funkcijo, ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje) 
matična številka: __________________________, 
identifikacijska številka za DDV: _____________________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec), 
 
 
skleneta naslednjo 
 
 

GRADBENO POGODBO  
ZA IZVEDBO GOI DEL ZA PROJEKT »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza 

 
št.                                                                             

 
Uvodne določbe 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
 
- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti skladno s 47. 

členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3); 
- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne 

___________________  pod številko objave __________________________;  
- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 

____________________________ z dne ____________________________. 
 
 
Predmet pogodbe 

2. člen 
 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa se zaveže, da bo izvedel gradbeno – obrtniško - instalacijska 
dela (GOI dela) za projekt “Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza” (v nadaljevanju: 
pogodbena dela). 
 

3. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela po tej pogodbi v skladu in v obsegu z naslednjimi 
dokumenti:   

- ponudbenim predračunom št._____________________z dne___________; 
- ponudbo izvajalca št. ______________________ z dne ______________________; 
- razpisno dokumentacijo naročnika št. -____________________ z dne 

________________________________; 
projektno dokumentacijo za izvedbo GOI del Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza 

- (v nadaljevanju: projektna dokumentacija); 
- gradbenim dovoljenjem št.____________________, 
- potrjenim terminskim planom izvedbe pogodbenih del.  

 
 
Naročnik ima pravico, da med izvedbo del posamezna dela odpove.  
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Cena pogodbenih del 
4. člen 

 
Cena pogodbenih del (v nadaljevanju:  pogodbena cena) je določena po sistemu »cena na enoto« na 
osnovi izvajalčevega ponudbenega predračuna št. _____________ z dne 
____________________________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je sestavni del izvajalčeve 
ponudbe št. ______________________ z dne ___________________. 
                  
Cena na enoto mere pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po ponudbenem predračunu skupaj 
EUR brez DDV oziroma  EUR z DDV (znesek DDV znaša  EUR). (z besedo: ______________________ 
evrov in __/100).  
 
Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja 
od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s 
katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del. 
 
Fiksnost pogodbenih cen 

5. člen 
 
Pogodbene cene na enoto za dela po ponudbenem predračunu so fiksne ves čas izvedbe do  končnega 
prevzema pogodbenih del in se ne spremenijo, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na 
podlagi katerih so le-te določene.  
 
 
Dodatna in nepredvidena dela 

6. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa dodatna in nepredvidena, ki bi bila potrebna za dokončanje 
objekta.  
 
Za vsa dodatna in nepredvidena dela pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi, s tem da se z 
upoštevanjem navedenih del in več oz. manj del, lahko pogodbena vrednost poveča oz. zmanjša.  
 
Za dodatna ali nepredvidena dela mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Izvajalec lahko izvede 
nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja naročnika, če si ga zaradi nujnosti del ne more 
priskrbeti. Nujna nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo potrebno nujno opraviti, da bi bila zagotovljena 
stabilnost objekta ali da ne bi nastala škoda in jih je povzročila nepričakovana težja narava zemljišča, voda 
ali kak drug izreden ali nepričakovan dogodek. Izvajalec mora v takem primeru takoj obvestiti naročnika in 
mu poročati o storjenih ukrepih.  
 
Naročnik lahko razdre pogodbo, če bi morala biti zaradi teh del dogovorjena pogodbena cena precej višja 
in mora v tem primeru plačati izvajalcu ustrezen del cene za že opravljena dela in pravično povračilo za 
nujne stroške. 
 
Za dodatno naročena dela in nepredvidljiva dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oz. tej pogodbi, 
cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predračuna oz. ponudbe 
izvajalca. Če teh ni, bosta stranki ceno za ta dela določili na podlagi naknadno dogovorjenih osnov.  
 
Sprememba pogodbene cene 
 

7. člen 
 

Če izvajalec meni, da je upravičen do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena te pogodbe, mora 
naročniku poslati obvestilo, v katerem opiše dogodek in okoliščine, ki so razlog za ta zahtevek, brž ko je to 
možno, najkasneje pa v roku 30 dni, po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti takšnega dogodka ali 
okoliščin, sicer to pravico nepreklicno izgubi.  
 
Podizvajalci 
 

8. člen 
       
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V 
nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i: 
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__________________________ (naziv), _______________________________ (polni naslov), matična 
številka. ____________________________, davčna številka/identifikacijska številka za DDV 
_________________________, bo izvedel ______________________________ (navesti predmet in vsako 
vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša ________________ EUR. 
Podizvajalec  bo dela izvedel ________________________________ (navesti kraj izvedbe del) najkasneje 
do ___________________/ v roku ____________dni od ____________________. 
 
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in  
preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)   
 
Priglasitev podizvajalcev 

9. člen 
 
Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasi v svoji ponudbi in za katere je 
naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.  
 
Do zamenjave podizvajalcev lahko pride le, če s tem soglaša naročnik.  
 
Izvajalec mora med izvajanjem  te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij 
o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če namerava izvajalec 
med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej 
nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v 
izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom 
posredovati naročniku kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene 
ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3  ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno 
plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Novi ali zamenjan podizvajalec mora izpolnjevati iste pogoje kot osnovni podizvajalec, ki se je zamenjal. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:  
- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v 4. poglavju te dokumentacije (pod pogoji za 

ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnikov) ter zahteval 
zamenjavo,  

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.  
 
Neposredna plačila podizvajalcem 

10. člen 
 

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo s strani 
naročnika. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.) 
 
Izvajalec je naročniku v ponudbi priložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e: 

 
- _____________________________, 
- _____________________________ .  

 
Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in 
obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno 
naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s 

strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

potrdil. 
 

Izvajalec je naročniku za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo za opravljena dela, priložil tudi 
soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. 

 
Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če 
podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu z določbami ZJN-3, izvajalec pooblašča naročnika, da na 
podlagi potrjenega podizvajalčevega računa/situacije  s strani izvajalca izvrši plačilo neposredno 
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podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti račune /situacije podizvajalca/ev, ki jih je 
predhodno potrdil.  
 
Izvajalec pogodbenih del mora pred plačilom končne situacije predložiti potrjeno izjavo podizvajalca o znesku 
končnega obračuna, ki se nanaša na podizvajalca. Izvajalec in podizvajalec morata pred plačilom končne 
situacije naročniku posredovati podpisano izjavo,  da je podizvajalec v celoti poplačan.  
 
Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo 
ni obvezno  naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije poslati 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej 
pogodbi.  
 
 
Način obračuna in plačila pogodbenih del 

11. člen 
 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna ter 
po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.  

 
Obračunsko obdobje je od 1. v preteklem mesecu  do 1. v tekočem mesecu. Izvajalec mora do 2. v 
mesecu predati nadzorniku v pregled gradbeno knjigo, le ta pa mora izmere v gradbeni knjigi pregledati in 
jih potrditi oz. koregirati, ter potrjeno gradbeno knjigo vrniti izvajalcu do vključno 6. v mesecu.   

 
Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije.  
 
(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec pri 
izvedbi javnega naročila nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo). 

 
Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunali po cenah na enoto iz 
ponudbenega predračuna in s popustom iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih 
v knjigi obračunskih izmer.  

 
Obračunsko obdobje je od 1. v preteklem mesecu  do 1. v tekočem mesecu. Izvajalec mora do 2. v 
mesecu predati nadzorniku v pregled gradbeno knjigo, le ta pa mora izmere v gradbeni knjigi pregledati in 
jih potrditi oz. koregirati, ter potrjeno gradbeno knjigo vrniti izvajalcu do vključno 6. v mesecu.   
 
Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v katerih mora prikazati 
obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem. 
 
Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna.  
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec izdal končni obračun kakor hitro je mogoče, vendar 
najkasneje v roku 30 dni od končnega prevzema del.  
 

 
12.  člen 

 
Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 7. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in 
posredovati naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala opravljena obračunana dela.  
Pred izstavitvijo situacije nadzornik potrdi predlog mesečne situacije, pred izstavitvijo končne situacije pa 
nadzornik potrdi predlog končne situacije. 
 
Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun). 

 
Situacije se naročniku izstavijo na naslov Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,2364 Ribnica na 
Pohorju. Na situaciji mora biti obvezno navedena številka pogodbe, sicer bo naročnik situacijo 
zavrnil kot nepopolno. Številka _______________je hkrati številka referenčnega dokumenta 
na e-računu.  

 
Rok plačila situacije je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene 
situacije, če z zakonom ni določeno drugače. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po 
zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 
 
Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka IBAN SI56 
____________________________, odprt pri _____________________________. 
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(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena, če bo izvajalec pri izvedbi 
javnega naročila nastopal skupaj s podizvajalcem/i, ki zahteva/jo neposredna plačila s strani naročnika. V 
nasprotnem primeru se te določbe črta.) 

 
Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun). 

 
Situacije se naročniku izstavijo na naslov Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,2364 Ribnica na 
Pohorju. Na situaciji mora biti obvezno navedena številka pogodbe __________, sicer bo naročnik situacijo 
zavrnil kot nepopolno. Številka _____________ je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.  
 
Rok plačila situacije je 30. (trideseti)  dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene 
situacije. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan 
roka šteje naslednji delavnik. 

 
Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka IBAN SI56 
_________________________________ odprt pri __________________________________. 
 
Naročnik bo potrjene račune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, 
poravnal podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov 
transakcijski račun: 

 
- podizvajalcu _____________________________ na transakcijski račun št. ____________ IBAN 

SI56_______________________________________ pri _____________________, 
- podizvajalcu ___________________________________  na transakcijski račun št. 

________________ IBAN  
SI56 _______________________________________ pri _____________________. 

 
Rok za izvedbo pogodbenih del 

13. člen 
 
Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvajati v skladu terminskim planom izvedbe pogodbenih del. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih 
dni od uvedbe v delo.  
 
Izvajalec se obvezuje pogodbena dela, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, dokončati 
najkasneje v 250 (dvetopetdesetih) koledarskih dnevih od dneva uvedbe v delo. 
 
Šteje se, da so dela po tej pogodbi končana, ko so predana naročniku in projektantu tehnične podlage za 
izdelavo projekta izvedenih del, izročena naročniku tehnična dokumentacija proizvajalca iz katere izhaja, 
da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve, oddana vsa izvedbena dokumentacija, 
ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, opravljen tehnični pregled, odpravljene vse 
pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu, pridobljeno uporabno dovoljenje in odpravljene vse 
pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem kvalitativnem pregledu, ter izveden končni prevzem del 
(primopredaja del oz. sprejem in izročitev del).  
 
 
Podaljšanje roka za zaključek del 
 

14. člen 
 

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje v okviru kateregakoli člena te 
pogodbe, mora naročniku poslati pisno obvestilo, v katerem opiše dogodek in okoliščine, ki so razlog za ta 
zahtevek, brž ko je to možno, najkasneje pa v roku 30 dni, po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti 
takšnega dogodka ali okoliščin, sicer to pravico nepreklicno izgubi.  
 

15. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za zaključek del v 
naslednjih primerih: 

1. zamude pri uvedbi v delo, 
2. dogodki, ki so posledica višje sile, 
3. prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika, 
4. prekinitev izvajanja del po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika, 
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5. vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni 
oziroma skupaj več kot (10) deset delovnih dni, 

6. če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz pogodbe (npr. zamuda pri 
predaji projektne dokumentacije,…), 

7. če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe-za toliko časa, kot je potrebno, 
da se ta dela izvedejo, 

8. če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču med katere sodijo fizični pogoji, 
nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med 
izvedbo del, 

9. če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni, 
10. za čas zaustavitve del zaradi neplačil s strani naročnika, s čimer naročnik krši svoje obveznosti po 

tej pogodbi. 
Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih 
evidentirata v gradbenem dnevniku. 
 
 
Pravica naročnika do zahteve za pospešitev del 
 

16. člen 
 

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca 
ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za 
terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, 
da 

1. izvajalcu naloži kakršenkoli ukrep za pospešitev del; 
2. izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angažira dodatne podizvajalce na 
račun izvajalca, 
3. izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške izvajalca.  
Izvajalec je dolžan ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena upoštevati oz. izvesti.  
 

 
Obveznosti naročnika 

17. člen 
 

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel.  
 
Naročnik se obvezuje izvajalca uvesti v posel najkasneje v roku 5 (pet) dni po začetku veljavnosti 
pogodbe.  

 
O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.  
 

18. člen 
 
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo: 

- izvajalcu dal na razpolago vse informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del 
potrebne, 

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te 
pogodbe, 

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena 
dela v dogovorjenih rokih, 

- zagotovil koordinatorja iz varstva pri delu, 
- zagotovil prijavo gradbišča, ki jo je predložil pristojni inšpekciji za delo v skladu s  predpisi o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in kopijo odločbe o začetku gradnje. 
 

 
Zamuda pri predaji projektne dokumentacije s strani naročnika 
 

19. člen 
 
Če izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravočasno, da bi izvajalec 
lahko pričel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno določenih rokih, mora izvajalec pisno 
obvestiti naročnika, da bodo zaradi takšnega ravnanja nastale zamude ali prekinitve pri izvedbi del.  
 



 

 31 

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajočim delom dokumentacije ter z opozorilom na 
posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.  
 

20. člen 
 
Obveznosti izvajalca 
 

- naročniku predložiti terminski plan s prikazom trajanja delovnega dne in s številčnim planom 
delovne sile (izbrani ponudnik mora okvirni terminski plan predložiti naročniku ob uvedbi v delo, 
podrobnega pa v roku petih dni od uvedbe v delo) za izvedbo pogodbenih del, organizacijsko 
shemo gradbišča, in gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi; 

- izvesti zakoličenje objekta; 
- izdelal načrt organizacije gradbišča; 
- izvesti vsa dela za organizacijo gradbišča, da se bo gradnja lahko začela in po zaključku 

gradbenih del odstraniti ves odpadni in pomožni material na gradbišču ter očistiti prostore, 
okolico in uporabljene transportne poti ter vzpostaviti prvotno stanje okolice, dovoznih poti,  

- zelenic, cestišča ter drugih objektov, naprav in površin, ki sodijo v obseg njegovega 
pogodbenega dela,  kar vse je že upoštevano v pogodbeni ceni po tej pogodbi; 

- pisno obvestil naročnika o pričetku in končanju del; 
- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih 

dokončati v roku, določenem s pogodbo; 
- izvajati dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z razpisno dokumentacijo, to pogodbo, 

projektno in tehnično dokumentacijo, z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja,  v 
skladu z drugimi veljavnimi predpisi, po pravilih gradbene stroke ter navodilih naročnika oziroma 
pooblaščenega nadzornika; 

- da bo uporabil materiale v kvaliteti predvideni s popisi del in veljavnimi standardi; 
- pred vgradnjo bo za vsak material predložil ustrezne ateste, certifikate in izjave o lastnosti 

materialov iz katerih nedvoumno izhaja skladnost s predpisi in popisom del. Ustreznost 
materialov potrdi pooblaščeni nadzornik. Vgradnja materialov, ki jih ni potrdil pooblaščeni 
nadzornik ni dovoljena. 

- da bo na svoje stroške organiziral izvedbo vseh predpisanih preizkusov in meritev, v skladu z 
veljavno zakonodajo, ki so potrebni za pridobitev uporabnega dovoljenja. Prav tako se izvajalec 
obvezuje, da bo organiziral vse preizkuse in meritve, ki jih bo odredil naročnik ali pooblaščeni 
nadzornik, s tem, da strošek preiskav ali meritev krije tista pogodbena stranka, ki ji je s 
preiskavami oz. meritvami dokazana nepravilnost. Preiskave in meritve lahko izvaja le neodvisna 
institucija, ki ima za opravljanje predmetne dejavnosti ustrezen certifikat in pooblastila.  

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas gradnje; 
- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno 

usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik); 
- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen 

način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov; 
- izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi eventualna nepredvidena in dodatna dela; 
- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, 

kakor tudi za delo svojih podizvajalcev; 
- ob dokončanju del predati vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, ustrezno 

dokazilo o zanesljivosti objekta z dokazno dokumentacijo, na podlagi katere bo mogoče pridobiti 
uporabno dovoljenje ter predati garancijske liste. Vsa dokazila se predajo v dveh izvodih. 

- sodelovati na tehničnem pregledu in odpraviti vse morebitne napake in pomanjkljivosti 
ugotovljene na tehničnem pregledu na način in v rokih, ki bodo omogočali pridobitev uporabnega 
dovoljenja; 

- sodelovati pri kvalitativnem pregledu in končnem prevzemu; 
- v roku, oziroma odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v zapisniku o kvalitativnem pregledu 

pogodbenih del; 
- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih 

obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali 
vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca 
angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem 
nastala; 

- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov 
ter varnost same gradnje in del , ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega 
parka;  

- izvesti vse aktivnosti v skladu z veljavnim Pravilnikom o gradbiščih in  Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, če ni določeno drugače; 
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- na svoje stroške organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije; 
- sodelovati in omogočiti nemoteno izvedbo del drugemu izvajalcu, ki bo izvajal dela z vsemi 

pripadajočimi deli, ne da bi za to zahteval kakršnekoli dodatne stroške ali podaljšanje 
pogodbenega roka ter da bo s tem izvajalcem omenjenih del usklajeval terminsko izvedbo svojih 
in njegovih del na način, ki bo omogočal dokončanje vseh del do pogodbenih rokov; 

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne skupne ukrepe 
varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom oz. slednje tudi uskladil z izvajalcem 
drugih del na objektu. Za posledice morebitne opustitve, za svoj sklop pogodbenih del, pa 
prevzema polno odgovornost;  

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor 
le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno  oziroma 
nekvalitetno izvajajo dela; 

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med 
izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori; 

- da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del; 
- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje 

nadzornika in naročnika; 
- voditi evidenco o količini in vrsti gradbenih odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo; 
- izvesti vsa dela kot dober strokovnjak;  
- izvesti dela po tej pogodbi v skladu s ponudbenim predračunom oz. ponudbo, s pravili stroke, ob 

upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe in vsemi 
veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji;  

- dolžan poskrbeti za deponijo komunalnih odpadkov ter odvoz in ravnati z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Uradni list RS, št- 34/2008), 

- izvesti oz. upoštevati druge obveznosti, ki so določene s pogodbo.  
 
Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in 
njegovih pogodbenih obveznosti. 
 
 
Odobritev s strani naročnika 
 

21. člen 
 
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne 
more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika.  
 
Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne 
odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrebno odstopanje od projektne dokumentacije 
naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje. 
 
 
Zavarovanja 

22. člen 
 

 
Ponudnik ima sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, 
ki bi utegnila nastati investitorju ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti 
škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. 
 
Pogodbena kazen 

23. člen 
 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti ali zamudi oziroma prekorači pogodbeno 
dogovorjene roke za dokončanje in predajo pogodbenih storitev ali izpolni svojo obveznost z napakami, 
ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu za vsak koledarski dan zamude ali dan do odprave napak, 
pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% (0,5 odstotka) od celotne skupne pogodbene vrednosti z DDV na dan. 
Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od celotne pogodbene 
vrednosti z DDV.   
 
Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude, in sicer v računu za izvedeno storitev, s katero je bil 
izvajalec v zamudi, in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V računu mora biti pogodbena 
kazen posebej prikazana.   
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Sporazumno določen nov rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne vpliva na tek roka od katerega se 
računa pogodbena kazen. Rok dokončanja je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka. 
Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati takoj, ko za to nastanejo objektivne okoliščine.  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da znaša pogodbena kazen za neizpolnitev izvajalčeve obveznosti (izvajalec 
ne prične z deli oz. po pričetku del preneha z izvajanjem del) 20% (dvajset procentov) od celotne skupne 
pogodbene vrednosti, ali če izpolni z napakami 0,5% (pol odstotka) od celotne skupne pogodbene 
vrednosti z DDV za vsak koledarski dan od roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti do odprave napak. 
Skupen znesek pogodbene kazni zaradi izpolnitve z napakami lahko znaša 10% (deset odstotkov) celotne 
skupne pogodbene vrednosti z DDV.  
  
Pogodbena kazen se obračunava na celotno dogovorjeno pogodbeno vrednost, vpliv prej dovršenega dela 
objekta, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto in se lahko kot takšen samostojno uporablja, nima učinka 
na osnovo za obračun pogodbene kazni.  
  
Pogodbena kazen se obračunava do podpisa zapisnika o končnem prevzemu (zapisnika o primopredaji del) 
s katerim se sprejema in izroči objekt.   
  
Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje ob podpisu končnega obračuna.  
 
Naročnik ima pravico zahtevati povračilo škode zaradi neizpolnitve, zamude z izpolnitvijo ali izpolnitve z 
napakami in pravico do pogodbene kazni. V kolikor bi naročniku nastala škoda, ki je večja kot jo 
predstavlja dogovorjena  
 
pogodbena kazen, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine. Plačilo 
pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.   
  
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne pravočasno z izvajanjem pogodbenih del, če ne 
upošteva veljavnih predpisov ter navodil naročnika in če je proti izvajalcu uveden stečaj ali prisilna 
poravnava. V tem primeru ima naročnik pravico do pogodbene kazni enako kot v primeru pogodbene kazni 
za neizpolnitev izvajalčeve obveznosti.   
  
 
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih del 
 

24. člen 
 
Naročnik bo za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zadržal znesek v višini 10% 
vsakega izstavljenega računa/situacije.  
 
Naročnik lahko zadrži zadržani znesek v naslednjih primerih: 

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo pogodbenih obveznosti po 
izvajalčevi krivdi, 

- v primeru nekvalitetne izvedbe po pogodbi, 
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja pogodbenih obveznosti v po terminskem 

planu, 
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- če izvajalec v roku ne dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

 
Garancije izvajalca za odpravo napak v garancijskem roku 
 

25. člen 
 
Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu 
opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer: 

- splošni garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material 5 (pet) let; 
- garancijski rok za solidnost gradnje 10 (deset) let; 
- za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev. 

 
Garancijski roki začnejo teči z dnem izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku. 
 
Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo 
zamenjan določen material ali del opreme, potem prične teči garancijski rok, za ta popravljen ali zamenjan 
material ali del opreme, znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.  
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Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med 
garancijskim rokom. 
 

26. Člen 
 

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. 
Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik 
sam. 
 
Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to 
mogoče. 
 
Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega 
gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo 
napak v garancijskem roku. 
 
Prevzem pogodbenih del in predložitev garancije za odpravo del v garancijskem roku 
 

27. člen 
 

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana. 
Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela ko so izpolnjeni vsi pogoji navedeni v naslednjih odstavkih 
tega člena.  

 
 
Začasni prevzem pogodbenih del se izvede pod pogojem, da: 
 

a) so predane naročniku in projektantu tehnične podlage za izdelavo projekta izvedenih del,  
b) je izročena naročniku tehnična dokumentacija proizvajalca iz katere izhaja, da uporabljeni 

gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve,  
c) je oddana vsa izvedbena dokumentacija, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja in je 

pridobljeno uporabno dovoljenje,  
d) je opravljen tehnični pregled in so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem 

pregledu,  
e) je opravljen komisijski kvalitativni pregled in so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na 

komisijskem kvalitativnem pregledu. 
 

O prevzemu se sestavi zapisnik o začasnem prevzemu del na podlagi katerega izvajalec prične s 
postopkom pridobitve bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku.  
 
Rok za predajo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in 
izvedbo končnega prevzema del je 14 dni od izvedenega začasnega prevzema pogodbenih del. 
  
Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno 
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, 
po vzorcu  iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od 
končne pogodbene cene z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot splošni garancijski 
rok za izvedena dela, določen s to pogodbo. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje 
izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se 
mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. 
 
O končnem prevzemu del se sestavi zapisnik.  

 
Brez predložene garancije končni prevzem ni opravljen. 
 
V kolikor izvajalec v navedenem roku iz drugega odstavka tega člena ne predloži finančnega zavarovanja 
za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik zadrži zadržani znesek. 
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Varstvo podatkov 
28. člen 

 
Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri 
izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih podatkov.  

 
Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to  pogodbo kot 
poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca v skladu 
z veljavnim zakonom o gospodarskih družbah oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna 
škoda izvajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 

 
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni 
za vso posredno in neposredno škodo. 
 
Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank 
 

29. člen 
 
Pooblaščen predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: _________________________, e-mail: 
__________________________________ tel. št. _________________________________, ki je 
skrbnik/ca te pogodbe. 

 
Odgovorni vodja del izvajalca je: _________________________ e-mail______________________ tel. št. 
___________. 

 
Pooblaščen predstavnik na strani izvajalca: ____________________________e-mail: 
_____________________   tel. št. ___________________________. 

 
 
 
Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo 
naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca. 

 
Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v 
nasprotju z interesi naročnika. 

 
Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil pred 
začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca. 
 
V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno obvestita. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec pravočasno poskrbel, da bo po izteku dvoletnega 
prehodnega obdobja v zvezi z odgovornimi vodji del (120. člen Gradbenega zakona), določenega z 
veljavnim Gradbenim zakonom, v celoti spoštoval vse predpise. Vsa bremena v tej zvezi nosi izvajalec.  
 
 
 
 
Odstop od pogodbe 

30. člen 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in 
niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.  

 
Če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v 
celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za 
dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odstopi od te pogodbe v celoti ali delno za tista dela, zaradi 
katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del. 
 
Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu 
v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode. 
 
Naročnik in izvajalec lahko odstopita od pogodbe v drugih primerih, določenih s pogodbo.  
 
V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vso škodo. 
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31. člen 

 
V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo 
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju te pogodbe s strani 
izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. Naročnik bo o 
prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca. 
 
 
Spremembe pogodbe 

32. člen 
 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi, če ni s to pogodbo 
ali razpisno dokumentacijo drugače določeno.  
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena so pogodbene stranke soglasne, da bo naročnik, v 
primeru nominacij podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.  V 
kolikor pa podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, pa mora izvajalec naročniku priglasiti 
podizvajalca, naročnik pa bo o tem vodil posebno evidenco, ne pa tudi sklenil aneksa k pogodbi. 
 
Reševanje sporov 

33. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o 
sporih odločalo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 
 
 
Uporaba prava 

34. člen 
 
Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega 
zakonika (OZ), (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07), in drugi veljavni predpisi, ki 
urejajo predmetno področje.  

Socialna klavzula 
35. člen 

 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega 
podizvajalca. 
 
 
Protikorupcijska klavzula 

36. člen 
 
V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe 
kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu 
mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev 
tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku  ali posredniku naročnika, 
javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

 
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega 
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega 
nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti  te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi 
Republike Slovenije. 
 
Končne določbe 

37. člen 
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve 
finančnega  zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v 
skladu z določili te pogodbe. 
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38. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 4 (štiri) izvode,  
izvajalec pa dva 2 (dva) izvoda. 
 
 
Priloge te pogodbe: 

- ponudbeni predračun izvajalca št. __________ z dne __________________,  
- ponudba št. __________ z dne __________________;  
- terminski plan; 
- razpisna dokumentacija št. 430-xxxx/2018 - ________________ z dne ___________________; 
- projektna dokumentacija za Izvedbo GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza; 
- fotokopija zavarovalne police št. _____________________________ in potrdilo o plačilu. 

 
 

Številka: Številka dok.  
 Številka pogodbe:  
  
Datum: Datum: 
 
 
 

 

Izvajalec Naročnik: 
 Občina Ribnica na Pohorju 

Župan 
Srečko Geč 
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PRILOGA D/1 
 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC 

Ponudnik:  ____________________________      

                     ____________________________ 

Projekt: »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza« 

Številka ponudbe:     __________________________ 

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe 

Izdajatelj menice: 

(polni naziv in sedež dobavitelja ________________________________________________________ 

matična številka: ______________________ 

ID št. za DDV: ______________________ 

ki ga zastopa  ______________________ 

Naročnik 

(upnik):    Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1,  
   matična številka: 1358324000 
   ID za DDV: SI87880300 
    transakcijski račun: SI56 0137 7010 0011 308 
    ki jo zastopa župan Srečko Geč. 
 
V skladu  z javnim naročilom,  katerega predmet je  »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. 
faza«, in z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudnik  
___________________________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost 
svoje ponudbe naročniku Občini Ribnica na Pohorju (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči bianco 
podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, 
kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 8.000,00 EUR (osem tisoč dvesto 00/100). 

Menico je podpisal: 

__________________________________________________________________________________ 

(ime in priimek ter funkcija)       (podpis 
zakonitega zastopnika)  

S tem nepreklicno pooblaščam upnika oz. naročnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila 
predloži to menico v unovčitev, če ponudnik:  

• po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali  
• v primeru, da po zahtevi naročnika v določenem roku ne predložijo manjkajočih dokumentov ali 

ne dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ponudbe oz. ustrezne informacije ali dokumentacijo ali  
• zavrne sklenitev pogodbe oz. v roku naročniku ne vrne podpisane pogodbe ali  
• po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
• po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži zavarovalnih polic, iz katerih izhaja, da zajemajo vsa 

zahtevana zavarovanja iz razpisne dokumentacije, ki to dokazujejo.   
 
 
Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, 
tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri: 
 
________________________ račun št. __________________________________________ 
 
________________________ račun št. __________________________________________ 
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________________________ račun št. __________________________________________ 
 
Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno 
kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih. 

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega 
računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom. 

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj 
sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog 
za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica. 

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. 
Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in 
se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu 
izvršilnemu sklepu. 

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi 
protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta". 

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti 
vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)". 

Menica je plačljiva na transakcijski račun IBAN SI56 0137 7010 0011 308. 

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika. 

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno 
zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice. 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za », objavljen na Portalu 
javnih naročil.   

Veljavnost finančnega zavarovanja: _________________________________________ (najmanj 90 dni od 
roka za predložitev ponudb). 

Priloga: 3 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianco menica  
  

Datum:               Žig:                          Podpis zakonitega zastopnika: 

_____________________                    _______________________________ 

Opomba: 

K ponudbi priložijo ponudniki oz. nosilec posla podpisane in žigosane bianco menice z meničnimi izjavami.  
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PRILOGA D/1-ovojnica 
 

OVOJNICA ZA POSREDOVANJE FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST 
PONUDBE  

 
odreži 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NE ODPIRAJ – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST 
PONUDBE 

 

Predmet javnega naročila: 

»Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza« 

POŠILJATELJ: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

  

  

  

  

  

  

NASLOVNIK: 

Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na 
Pohorju 1,2364 Ribnica na Pohorju 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

odreži 
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PRILOGA D/2 

 
 

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758  
 
Javno naročilo: »Izvedba GOI del »Fekalna kanalizacija Josipdol« 2. faza«. 
 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 
Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna 
garancija za odpravo napak v garancijskem roku) 
 
ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega  zavarovanja) 
 
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v 
postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz 
pogodbe št.      , št. spis        z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se 
predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja                           
 
ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. 
primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, 
ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na 
navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike 
Slovenije. 
 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega 
zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi 
poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži 
ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) 
podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo 
upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je 
priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik 
zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz 
osnovnega posla. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu po 
slovenskem pravu. 
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Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 
pod št. 758. 

              garant  
       (žig in podpis) 

 
 


