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RAZPISNA 
DOKUMENTACIJA 

z  d o d a t n o  i n f o r m a c i j o  v  1 6 .  č l .  N a v o d i l  
i n  s p r e m e m b o  g l e d e  v i š i n e  b a n č n e  g a r a n c i j e  

 

 
 
 
 
 
 

Naročnik: OBČINA SV. JURIJ  V SLOV. GORICAH 
JUROVSKI DOL 70/B 
2223 JUROVSKI DOL 

Predmet javnega naročila: Izgradnja mreže malih čistilnih naprav 
Vrsta postopka za oddajo javnega 
naročila: Odprti postopek 
 
Št. javnega naročila: 354-41/2007 
 
Javni razpis je bil objavljen na portalu 
javnih naročil JN 6747/2008, JN 6873/2008 in JN7601 
 
Datum objave: 07.08.2008, 12.08.2008 in 08.09.2008 
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VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE                                                   
 

II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 
1. Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1) 
2. Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in 

sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2) 
3. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)  
4. Izjava o plačanih  vseh zapadlih obveznostih  do podizvajalcev (OBR - 4)  
5. Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da 

ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo 
javnega naročila (izjava banke) 

6. Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 5) 
7. Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 6) 
8. Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 7) 
9. Izjava o istovrstnih delih (OBR - 8) 
10. Potrdilo (OBR – 9/I) 
11. Potrdilo (OBR – 9/II) 
12. Potrdilo (OBR – 9/III) 
13. Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR -10) 
14. Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 11) 
15. Izjavo banke o izdaji bančne garancije dobro izvedbo posla  (OBR - 12) 
16. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-13) 
17. Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih 

porabnikov (OBR-14)                        
18. Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15) 
19. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 16) 
20. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija) 

 
IV. OBRAZEC ZA PREVERJANJE SPOSOBNOSTI 
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I.     POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
1.  NAROČNIK: 

OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 
Jurovski Dol 70/b 
2223  JUROVSKI DOL 
  

2.  PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
Izgradnja mreže malih čistilnih naprav 
 
Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omrežja in dveh čistilnih 
naprav, velikosti 400 PE, ki se bo v nadaljnji fazi povečevala.  
 

3.  POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: 
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim 
razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, 
registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je 
lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. 
 
Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del! 
 

4.  VRSTA POSTOPKA: 
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08) 
naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku. 
 

5.  PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL: 
Rok izvedbe del je naslednji: 

� pričetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma v drugi polovici 
septembra 2008, 

� izvedba del s primopredajo do 30. septembra 2009.  
 

6.  KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA: 
Samo KRISTL 
Tel: 02/729 52 52 
E-pošta: samo.kristl@obcinajurij.si 

 
 
            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                        Peter Škrlec  
                                                                                            Župan 
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II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE  

 
 

1. člen 
Naročnik je na portalu e-naročanje objavil javni razpis po odprtem postopku, predmet javnega  
razpisa: »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«. Predmet naročila je izgradnja 
kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Jurovskem Dolu v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah. Obseg zahtevanih del je razviden iz specifikacije oz. popisa del. 
 
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki 
je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 
 

2. člen 
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.  
 

3. člen 
Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi 
navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu lahko vpišejo zahtevane podatke na 
fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, 
podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. 
 
 

4. člen 
Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in 
priloge, navedene v tem členu navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je 
podan: 
 

1. Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1) 
2. Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in 

sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2) 
3. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)  
4. Izjava o plačanih  vseh zapadlih obveznostih  do podizvajalcev (OBR - 4)  
5. Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, 

da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred 
objavo javnega naročila (izjava banke) 

6. Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 5) 
7. Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 6) 
8. Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 7) 
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9. Izjava o istovrstnih delih (OBR - 8) 
10. Potrdilo (OBR – 9/I) 
11. Potrdilo (OBR – 9/II) 
12. Potrdilo (OBR – 9/III) 
13. Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR -10) 
14. Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 11) 
15. Izjavo banke o izdaji bančne garancije dobro izvedbo posla  (OBR - 12) 
16. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi 

(OBR-13) 
17. Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih 

porabnikov (OBR-14)                        
18. Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15) 
19. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 16) 
20. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov 

(opcija) 
 

5. člen 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati pisno, po faksu 
(02/729 52 55) ali e- mail pošti kontaktne osebe (samo.kristl@obcinajurij.si).  
 
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v 
roku iz 6. člena navodil zainteresiranim gospodarskim subjektom. Morebitni odgovori na 
vprašanja se bodo nahajali na spletni strani www.obcinajurij.si, Javni razpisi, označeni kot 
Odgovori na vprašanja.  
Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije gradnje) je možen po predhodnem 
telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika. 

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

7. člen 
Gospodarski subjekt mora ponuditi izgradnjo in celotno opremo po izdelani projektni 
dokumentaciji in popisu del naročnika. 
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8. člen 
Naročnik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja 
naslednjih pogojev: 
 
A. Osnovna sposobnost: 
      
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko 
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti ter pranje denarja. 

 
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 

postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni 
opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden 
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v  
kateri ima sedež. 

 
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim  poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja 
predmeta javnega naročila. 

 
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 

plačili davkov  v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 
 
 
B. Poklicna sposobnost: 
 
5. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s 

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

 
6. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v 
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

 
Osnovno in poklicno sposobnost ponudnik dokazuje z izpolnjenim obrazcem Izjava 
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu 
pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR - 2). 
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Ponudnik prav tako Občini Sv. Jurij v Slov. goricah z izjavo dovoljuje oz. soglaša, da lahko 
le-ta za namene javnega razpisa, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, za osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje (OBR 3). 
 
C. Ekonomska in finančna sposobnost: 
 
7. Da ima gospodarski subjekt plačane zapadle obveznosti do podizavjalcev v prehodnih 

postopkih javnega naročanja (OBR - 4). 
 
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel 

blokiranega transakcijskega računa, kar ponudnik dokazuje s potrdilom poslovne banke, ki 
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni  imel blokiranega 
transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti 
toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma 
določenega za oddajo prijave ( potrdilo banke). 

 
9. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok. 

      Izjava gospodarskega subjekta (OBR-5).  
    

D. Tehnični pogoji 
 
10. Ponudnik poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila v skladu z 
      Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
      (Uradni list RS, št. 83/05), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo (OBR - 6). 
 
11. Da je ponudnik usposobljen vsaj  80 % del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v 
      delovnem razmerju. (OBR - 7). 

 
12. Ponudnik mora izkazati najmanj 3 kvalitetno in pravočasno opravljena istovrstna 
       gradbena dela, zaključena v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v znesku nad 
       600.000,00 € brez DDV. (OBR – 8). Svoje reference ponudnik dokazuje s potrdili, ki mu 
       jih izpolnijo pretekli investitorji (OBR 9/I, 9/II, 9/III). 

 
13. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora 

       s strani naročnika, da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo 
       del in da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi 
       delovnih pogojev (OBR - 10). 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane 
pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila. 
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9. člen 
Gospodarski subjekti morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; 
pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila 
so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. 
 

10. člen 
Gospodarski subjekt mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih. Končna cena mora 
vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena, davek in morebitne popuste. Ponudnik mora 
DDV posebej prikazati. 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena ponudbenega 
predračuna. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne. 
 
Če naročnik ne bo dobil nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, po postopal v skladu z 28. 
čl. Zakona o javnem naročanju.  
 

11. člen 
Finančna zavarovanja: 
Ponudnik mora za zavarovanje predložiti bančne garancije. Bančne garancije morajo biti 
brezpogojne in plačljive na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega 
naročila.  
 
1. Bančna garancija za resnost ponudbe 
Originalno bančno garancijo za resnost ponudbe ponudnik predloži k ponudbi. Višina 
garancije za resnost ponudbe je 5% ponudbene vrednosti. Trajanje garancije je tri mesece od 
dneva odpiranja ponudb (OBR - 11). 
 
Naročnik sme unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe, če izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe z naročnikom ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev (izročitev garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, če umakne ponudbo ali spremeni ponudbo v času njene 
veljavnosti), ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika.  
 
2. Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
primeru pridobitve posla 
K ponudbi ponudnik priloži originalno izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru pridobitve posla, v višini 10% pogodbene 
vrednosti. Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbran ponudnik 
predložil naročniku najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe. Veljavnost bančne 
garancije za dobro izvedbo posla mora biti še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo 
posla. Dokončna izvedba posla pomeni 30.09.2009 (OBR - 12). 
 
Naročnik sme unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, 
da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvajanje oz. jih bo izvajalec 
prenehal izvajati.  
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3. Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi 
K ponudbi ponudnik priloži originalno izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo 
napak v garancijski dobi. Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ponudnik 
izroči naročniku ob prevzemu del, in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti. Brez 
predložene bančne garancije prevzem ni opravljen. Rok trajanja bančne garancije za odpravo 
napak v garancijski dobi je za 30 dni daljši, kot je določen garancijski rok v pogodbi (OBR - 
13).  
 
Garancijski roki za izvedena dela v pogodbi so: 

- 3 leta za kakovost izvedenih del; 
- 10 let za solidnost gradnje; 
- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne 

smejo biti krajši od 2 let.   
 

12. člen 
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila in z vrednostjo del nameravajo dati 
v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) oziroma navesti vse predlagane podizvajalce   
(OBR-14).  
 
Naročnik bo v pogodbo z izbranim ponudnikom vnesel določilo, da izvajalec pooblasti 
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 
 
V primeru, da ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci podpiše alternativno izjavo (OBR  -14).  
 

13. člen 
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 
javnem razpisu. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno  solidarno do naročnika.  
 
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov 
izbrana kot najugodnejši ponudnik. 
 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz  8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 06. točke ugotavljal za 
vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske 
subjekte skupaj.  
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14. člen 
Gospodarski subjekt mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo 
izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti 
natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja 
ponudnika. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake 
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.  
 
Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še 
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba. 
 
Dopustne dopolnitve ponudb 
V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba 
formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril 
oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval 
od ponudnika, da v roku 7 (sedem) dni takšno ponudbo dopolni. 
 
Računske napake, ki jih med pregledom odkrije naročnik, bodo popravljene v soglasju s 
ponudnikom na sledeči način: 
• če obstaja razlika med zneski izraženimi v številkah in zneski izraženimi z besedami, so 

merodajni zneski izraženi z besedami, 
• če naročnik ugotovi računsko napako v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna 

cena na enoto in se popravi skupna vsota, razen kjer je po mnenju naročnika očitna napaka 
v postavitvi decimalne vejice za ceno na enoto. V takem primeru je merodajen zmnožek in 
bo naročnik ustrezno popravil ceno na enoto. 

 
Po popravku računskih napak, bosta naročnik in ponudnik popravila ponudbeno ceno, ki je 
navedena v obrazcu za ponudbo. 
 
V primeru, da ponudnik ne soglaša s popravkom, ima naročnik pravico njegovo ponudbo 
izločiti iz nadaljnjega postopka. 
 

15. člen 
Ponudba mora vsebovati izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazec predračuna in popis del. 
(OBR - 15). 
 

16. člen 
Gospodarski subjekt mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati 
(OBR - 16). 
 
Pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena in podpisana potem, ko bo podpisana pogodba 
o sofinanciranju med občino in Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. 
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17. člen 

V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi 
vnaprej določila izbiro določene ponudbe. 
 

18. člen 
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta 
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila 
izpolnjena. 

19. člen 
Naročnik bo po potrebi  pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino 
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.  
 

20. člen 
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja 
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.  
 

21. člen 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
 
OBČINA  SV. JURIJ V SLOV. GORICAH   
Jurovski Dol 70/B 
2223  JUROVSKI DOL 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA – »Izgradnja mreže malih 
čistilnih naprav« Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov do 17.09.2008 do 
10.00 ure. 
 

22. člen 
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 17.09.2008, ob 
10. 30, v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI 
DOL, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči 
predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna 
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili 
pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. 
 
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila 
ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU 
PONUDBE« in bo vse ponudbe, ki imajo ustrezno obvestilo o umiku ponudbe, vrnila 
neodprte ponudnikom. 
 
Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe 
(zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena s popusti). 
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O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo 
navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga 
prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) dneh po odpiranju ponudb. 
 

23. člen 
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in 
zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in 
postopal v skladu s 77. členom ZJN-2. 
 

24. člen 
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 80. 
členom ZJN-2. 
 
V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo 
ponudbe. 
 

25. člen 
Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z Zakonom 
o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni, 
da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.  
 
Zahtevek za revizijo postopka se lahko vloži na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja (ZRPJN-UPB-5, Ur. l. RS, 94/2007), pri čemer je potrebno vplačati z zakonom 
določeno takso na transakcijski podračun JFP, št. 01100-1000358802-Ministrstvo za finance.   
 
 
 
 
 

        Žig:                                                                    Odgovorna oseba naročnika: 
                                                                                                         Peter Škrlec 
                                                                                                             Župan 
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1. Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1) 
2. Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in 

sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2) 
3. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)  
4. Izjava o plačanih  vseh zapadlih obveznostih  do podizvajalcev (OBR - 4)  
5. Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, 

da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred 
objavo javnega naročila (izjava banke) 

6. Izjavo o plačilnih pogojih (OBR - 5) 
7. Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 6) 
8. Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 7) 
9. Izjava o istovrstnih delih (OBR - 8) 
10. Potrdilo (OBR – 9/I) 
11. Potrdilo (OBR – 9/II) 
12. Potrdilo (OBR – 9/III) 
13. Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR -10) 
14. Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 11) 
15. Izjavo banke o izdaji bančne garancije dobro izvedbo posla  (OBR - 12) 
16. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi 

(OBR-13) 
17. Izjavo ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih 

porabnikov (OBR-14)                        
18. Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15) 
19. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 16) 
20. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov 

(opcija) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 
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Razpisni obrazec št. 1 
 

 
PONUDBA 

 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, se prijavljamo na vaš javni 
razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 

01.  Podatki o gospodarskem subjektu 
 

Firma oziroma ime: 
 
Zakoniti zastopnik: 
 
Davčna številka: 
 
Številka transakcijskega računa: 
 
Matična številka: 
 
Naslov: 
 
Številka telefona: 
 
Številka telefaxa: 
 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 
 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 
 
 
 
 

Datum: ___________                                               Žig in podpis ponudnika:
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Razpisni obrazec št. 2 
 

 
 
Ponudnik:________________________________________________________________ 
 

 
I Z J A V A  

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in 
sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije. 

 
Izjavljamo,  
 
A) OSNOVNA SPOSOBNOST 
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): 
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali 
ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna 
dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje. 
 
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 
stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno 
dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju  in da ni bil proti nam uveden katerikoli 
drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v  kateri imamo 
sedež. 
 
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila. 
 
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov  v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 
  
6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. čl. ZJN2 v tem ali 
predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 
zagotovili.  
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B) POKLICNA SPOSOBNOST 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS, enota v 
_______________, številka ____________________.  

 
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 

____________________________________________________________ pridobili 
ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri  
__________________________________ , dne ________________. 

 
Smo člani naslednje organizacije:_______________________________________. 
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član 
posebne organizacije-zbornice, združenja itd..). 

 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in 

lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem 
uradu. 

      (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C, ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke 
       B, izpolnite točko C.) 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 

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

� da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, 
sklenjenih v zadnjih treh letih. 

 
 Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:  
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resnični. 
 
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima 
gospodarski subjekt svoj sedež). 
 
 
  Datum:_____________                                     Žig in podpis ponudnika: 
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Razpisni obrazec št. 3 
 
Ponudnik:_______________________________________________________________ 
 
 
  

IZJAVA  ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
 
 
Dovoljujemo naročniku Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, da lahko za namene javnega razpisa, 
objavljenega na portalu e-naročanje, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje: 
 
 
 
Ime in priimek:____________________________________________________ 
 
Ime in priimek:____________________________________________________ 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis 
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« 

 
 
 
 
 
  Datum: _________                                            Žig in podpis ponudnika: 
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Razpisni obrazec št. 4 
 
 
Ponudnik:  _______________________________________________________________ 

 
 
 

IZJAVA  O PLAČANIH VSEH ZAPADLIH OBVEZNOSTIH  
DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POSTOPKIH 

JAVNEGA NAROČANJA 
 

 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: 
 

� da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za 
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: ____________  Žig in podpis ponudnika: 
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Razpisni obrazec št. 5 
 
 
Ponudnik:  _______________________________________________________________ 

 
 
 

IZJAVA  O PLAČILNIH POGOJIH 
 

 
Izjavljamo,  
 

� da nudimo 60  dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s strani 
naročnika; 

 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za 
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: ____________  Žig in podpis ponudnika: 
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Razpisni obrazec št. 6 
 
 
 
Ponudnik:  _______________________________________________________________ 
 
 

I Z J A V A  

ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila 
 
 

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila: 
 

1. izdelali varnostni načrt, 
2. izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi 

udeleženci  in 
3. izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih 

na samem gradbišču, 
4. priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali 

njegove stroške, 
5. ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih. 
6. kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik 

javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz 
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev; 

 
 
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo. 
 
 
 
 
Datum:____________                                            Žig in podpis ponudnika:  
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Razpisni obrazec št. 7 
 
 
Ponudnik:  _______________________________________________________________ 

 
 
 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 

IZJAVO O IZVEDBI DEL Z LASTNIMI DELAVCI 

 
  
Izjavljamo, da smo sposobni _____ % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so 
pri nas v delovnem razmerju. 
 
 
Na dan ____________ smo imeli v rednem delovnem razmerju _____________ delavcev. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Izgradnja 
mreže malih čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________, pod št. 
objave ______________ .  
 
 
 
 
 
 
Datum: ______________                                   Žig in podpis ponudnika: 
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Razpisni obrazec št. 8 
 
 
Ponudnik:  _______________________________________________________________ 

 
 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 

I Z J A V O 
 
 
Izjavljamo, da smo v zadnjih ____ letih že izvajali istovrstna dela izgradnje kanalizacijskega 
omrežja in čistilne naprave in imamo priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Izgradnja 
mreže malih čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________, pod št. 
objave ______________ .  
 
 
 
Priloga: Potrjena referenca, 3x. 

 
 
 
 

Datum: _______________                                      Žig in podpis ponudnika: 
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Razpisni obrazec št. 9/I 

 
 

POTRDILO 
 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  
 
(naziv)     ______________________________________________ 
 
 
(naslov)    ______________________________________________ 

 
 
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec 
 
 
(naziv)     ______________________________________________ 
 
 
(naslov)    ______________________________________________ 

 
 
za nas izvajal naslednjo gradnjo: ___________________________________________ 
 
v vrednosti ________________________________________ 
 
v obdobju od _________________ do _________________ 
 
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 
korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi 
določili. 
 
 
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. 
 
 
 
Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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Razpisni obrazec št. 9/II 
 
 

POTRDILO 
 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  
 
(naziv)     ______________________________________________ 
 
 
(naslov)    ______________________________________________ 

 
 
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec 
 
 
(naziv)     ______________________________________________ 
 
 
(naslov)    ______________________________________________ 

 
 
za nas izvajal naslednjo gradnjo: ___________________________________________ 
 
v vrednosti ________________________________________ 
 
v obdobju od _________________ do _________________ 
 
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 
korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi 
določili. 
 
 
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. 
 
 
 
 
Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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Razpisni obrazec št. 9/III 
 
 

POTRDILO 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  
 
(naziv)     ______________________________________________ 
 
 
(naslov)    ______________________________________________ 

 
 
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec 
 
 
(naziv)     ______________________________________________ 
 
 
(naslov)    ______________________________________________ 

 
 
za nas izvajal naslednjo gradnjo: ___________________________________________ 
 
v vrednosti ________________________________________ 
 
v obdobju od _________________ do _________________ 
 
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 
korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi 
določili. 
 
 
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. 
 
 
 
 
Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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Razpisni obrazec št. 10 
 

 
Ponudnik:  _______________________________________________________________ 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 

I Z J A V O   

O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH  

IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV 
 
 

o izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu 
strokovnega nadzora s strani naročnika; 

 
o da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del; 

 
o da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in 

ureditvi delovnih pogojev. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za  
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« objavljen na Portalu javnih naročil z dne 
_________, pod št. objave _____________.  
 
 
 
 
 
 
Datum: _____________                                                        Žig in podpis ponudnika: 
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Razpisni obrazec št. 11 
 
 
 

VZOREC 
GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 

 
 

Naziv banke (zavarovalnice): ....................................... 
 
Kraj in datum: ..................................... 
 
Upravičenec: ....................................... 
 
Garancija št. ....................... 
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev objave. ..............., z 
dne..............., za izvedbo naročila .......................... 
za potrebe naročnika ......................., je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem 
razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini 5 % (odstotkov) ponudbene vrednosti 
naročila, kar znaša .................................. EUR. 
 
Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih 
primerih: 
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,  
• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 
      - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, 
      - ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z  
        določbami navodil ponudnikom. 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati: 

1. originalno pisno naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in  
3. original Garancije št. ……../…….. 

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
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Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v 
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje 
90 dni od dneva odpiranja ponudb. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ................ 
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika. 
 
 
 

Banka (zavarovalnica) 
 (žig in podpis) 
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Razpisni obrazec št. 12 
 
 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA  

DOBRO IZVEDBO POSLA 
 
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da 
se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo: 
 
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« objavljen na Portalu javnih naročil z dne 
_________, pod št. objave ______________ ; 
  
 

(ponudbena vrednost EUR ________________), 
 

IZJAVLJAMO 
 
 
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši 
ponudnik, izdali garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer 
v skladu s poslovno politiko banke ter na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije. 
 
 
 
 
 
 
Datum: _____________                                             Žig in podpis banke: 
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Razpisni obrazec št. 13 

 
 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO 

NAPAK V GARANCIJSKI  DOBI 
 
 
Na podlagi vloge ponudnika ( v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da 
se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo: 
 
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« objavljen na Portalu javnih naročil z dne 
_________, pod št. objave ______________ ; 
  
 

(ponudbena vrednost EUR ________________), 
 

IZJAVLJAMO 
 
 
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši 
ponudnik, izdali garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene 
vrednosti, in sicer v skladu s poslovno politiko banke ter na osnovi predložitve ustrezne 
dokumentacije. 
 
 
 
 
Datum: _____________                                             Žig in podpis banke: 
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Razpisni obrazec št. 14 
 
 
Ponudnik:  _______________________________________________________________ 
 
 

IZJAVA 
ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih 

porabnikov 
 
 

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila: 
 

� odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in 
kooperantom za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in 
kooperantov do izvajalcev del;  

� zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem 
v enakih rokih plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;  

� priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem 
del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih 
zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve 
podizvajalcev in kooperantov. 

� izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za 
izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do 
njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih 
pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma 
kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti 

� kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu e-naročanje  za 
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«, pri izvedbi del vključili naslednje 
podizvajalce in kooperante in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe: 

 
 

Udeleženec 
(podizvajalec, 

kooperant) 

Dela, ki jih bo 
opravljal 

EUR Delež 
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Datum: __________                                   Žig in podpis  ponudnika: 
 
 
 
 
 

ALI 
 
 
V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila gradenj po odprtem postopku 
»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«  
 

izjavljamo, 
 

da ne nastopamo s podizvajalci.  
 
 
 
 
 
 
Datum: __________                                             Žig in podpis  ponudnika: 
 
 
 
 
         
 
 
 



Naročnik:                                                           Javno naročilo: Izgradnja mreže malih čistilnih naprav      

                          

 

 Razpisna dokumentacija stran 33/62  

 

Razpisni obrazce št. 15 
 
 
 
Ponudnik:  _______________________________________________________________ 
 
 
 

P R E D R A Č U N  št._______ 
 
 
Opis: »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« 
 
 
Preddela                                                                            __________________________ € 
Zemeljska dela                                                                  __________________________ € 
Gradbena in montažna dela                                            __________________________ € 
Zaključna in ostala dela                                                  __________________________ € 
          Popust                                                                     __________________________ € 
          DDV                                                                        __________________________ € 
          Skupaj z DDV                                                ______________________ € 
 
KONČNA CENA                                                ______________________ € 
 
 
Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in 8. členom navodil 
gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe.  
 
 
 
                                                                                                       
 
Datum: ___________                                                Žig in podpis ponudnika: 
 

                                    
Priloga: Popis del 
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Popis del 
Kanalizacija in čistilna naprava Jurovski dol   

    

enota količina 
cena/enoto v 
€ cena skupaj v € 

    
PREDDELA    
    
Zakoličba območja ČN (jaški, cevovodi,elektrika,kabli,... in ČN) z višinsko 
navezavo in zavarovanjem zakoličbe.    
    
kos 1,00   
    
Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem    
    
m 3.780,00   
    
Zakoličba kanalizacijskih jaškov     
    
kos 105   
    
Zakoličba ceste z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. 

   
kos 1,00   
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Začasni prehodi za pešce v skladu s pravili iz varstva pri delu 
   

kos 5   
    
Rušenje asfaltnih površin voziščne konstrukcije deb.9 cm,nakaladanje in odvoz 
na trajno deponijo    
    
m3 10   
    
    

Ostala dela kot so: zakoličba in prestavitev komunalnih vodov pod nadzorom 
upravljalca, križanje vodov, morebitne prestavitve vodov, stroški odškodnin, 
priprava gradbišča in druga nepredvidena dela 

   
    
ocena 5% vseh pripravljalnih del    
    
PREDDELA SKUPAJ    
    
    

ZEMELJSKA DELA    
    
Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije in območju ČN deb. 20cm z odrivom 
do 10 m 

   
    
m3 1.978,00   
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Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini (III.kategorija) z nakladanjem in 
odvozom na trajno deponijo. 

   
    
m3 2.608,00   
    
Strojni izkop gradbenega jarka v lahki zemljini (III.kategorija) z odmetom 1 m od 
roba izkopa    
    
m3 8.420,00   
    
Strojni izkop tamponskega nasutja deb.40 cm in odvoz na trajno deponijo - 
upoštevani stroški deponije    
    
m3 38,00   
    
Strojni izkop v terenu III. ktg. z nakladanjem in transportom do začasne deponije 
v oddaljenosti do 200m. 

   
    
m3 719,00   
    
Zasipanje za objekti in izdelava nasipa z materialom iz začasne deponije z 
utrjevanjem v slojih do 20cm planiranjem in transportom do 200m 

   
    
m3 585,00   
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Strojno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +- 3cm in strojno utrjevanje 
dna gradbene jame.    
    
m2 83,00   
    
Dobava, transport vgradnja in komprimacija drobljenca 0 - 32mm v tamponski 
sloj pod objekte.    
    
m3 41,00   
    
Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času 
gradnje    
    
ur 80,00   
    
Ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbenega jarka s komprimiranjem 
do zbitosti 97 % SPP za cevovode,kablovode,… 

   
    
m2 3.830,00   
    
Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 mm) s 
komprimacijo do zbitosti 97 % SPP za  cevovode, kablovode,… 

   
    
m3 536,00   
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Zasip cevi v coni cevovoda, kablovoda z materialom granulacije 16 mm do 32 
mm za zasip v coni cevi v plasteh 15 cm s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP 

   
    
m3 2.110,00   
    
Zasip cevi z materialom od izkopa nad cono cevovoda v plasteh 20 cm s 
komprimacijo do naravne zbitosti tal    
    
m3 10.244,00   
 
    
Planiranje in humusiranje in zatravitev površin ob trasi kanalizacije in ob ČN v 
deb. 20cm s humuznim  materialom od izkopa 

   
    
m2 530,00   
    
Nabava in montaža aluminijaste ograje tip Montal 20/1/60 višine 225cm z 
drsnimi vrati enake višine ter na motorni pogon. Vključno z vsemi deli (izkopi za 
temelje, temelj iz MB 20, globine 0,80m) ter transportnimi stroški. 

   
m 130,00   
    

Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja za cesto in plato ČN 
   

m2 830,00   
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Dobava,transport in vgrajevanje nasutja-tampon za izvedbo nosilne plasti do 
predpisane zbitosti    
    
m3 287,00   
    
Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin z ustreznim vzdolžnim in prečnim 
naklonom v slojih:    
    
-bitumenski beton BB 11s - 3 cm    
 660,00   
m2    
 
 
 
-bitumenski drobljenec BD 32s - 6 cm    
 660,00   
m2    
    
Razna nepredvidena in ostala zemeljska dela: ročni izkop pri križanju 
komunalnih vodov, podpiranje vodov pri križanjih, križanja vodov,.. obračun po 
porabljenem času in materialu 

   
    
ocena (3% vseh zemeljskih del)    
    
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ    
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GRADBENA IN MONTAŽNA DELA    
    
    
Enostranski opaž temeljne plošče- beton ni viden    
    
m2 27,00   
    
Dobava in vgrajevanje podložnega betona MB 10. Prerez konstrukcije do 
0.12m3m2.    
    
m3 9,00   
    
 
 
 
 
Dobava in vgrajevanje betona MB 10 za zapolnitev med dvema bazenoma    
    
m3 9,00   
    
Dobava in vgrajevanje armiranega betona za samostojne temeljne plošče MB 
30    
    
m3 25,00   
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Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona MB 30 za zatesnitev stika med talno 
ploščo in AB konstrukcijo bazenov 

   
    
m3 7,00   
    

Zalivanje odprtin za montažo cevi in fazonskih kosov z zalivno malto 
   

    
kos 20,00   
    
Železokrivska dela:     
- do fi12 RA 400/500-2    
    
kg 480   
    
-armaturne mreže MA 500/560    
    
kg 1920   
    

Izdelava pasovnih temeljev in plošče za objekte iz betona MB 20  
   

    
m3 10,00   
 
 
Dobava in montaža PVC cevi DN160 - cevno omrežje za ČN vključno s 
fazonskimi kosi    
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m 45,00   
    
Dobava in montaža PVC cevi DN200 - cevno omrežje za ČN in izpust vključno s 
fazonskimi kosi    
    
m 30,00   
    
Dobava in montaža polipropilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 250 SN8 

   
    
m 2.583,00   
    
Dobava in montaža polipropilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 300 SN8 

   
    
m 1.197,00   
    
Dobava in montaža PP jaška DN1000 globine  do 2,5 m z betonskim obročem 

   

kos 111   
    
Dobava in montaža okvirja in pokrova iz nodularne litine DN 600 po EN 124 
C250 z zaklepom    
kos 111   
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Izdelava hišnega priključka iz polietilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi 
DN150 SN8 vključno z odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom  

   
    
kom 44   
    
Izdelava hišnega priključka iz polietilenskih dvoslojnih kanalizacijskih cevi DN 
200 SN8 vključno z odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom l=5 

   
    
kom 44   
    
Izdelava požiralniškega priključka iz polipropilenskih kanalizacijskih cevi DN200 
SN8 vključnoz odcepom, potrebnim materialom, izkopom in zasipom  

   
    
kom 31   
    
Dobava in montaža PP požiralnika-peskolova DN500 globine  do 1.5 m z 
betonskim obročem, okvirjem in rešetko iz nodularne litine 400x400 po EN 124 
C250     
    
kos 31   

Dobava in montaža kompletnega tipskega razbremenilnika DN1500 h= 3 m z 
vsemi potrebnimi deli in materialom 

   
kos 2   
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Dobava in montaža kompletnega tipskega koalescentnega lovilca olj po SIST 
EN858 SEPARAT TXK 70/7000-BP ali podobno za Q 70 l/s, Qmax 350 l/s, 5 
kratni bypass, volumen usedalnika 7000 l, z vsemi potrebni deli in materialom 

   
    
kos 1   
    

Dobava in montaža kompletnega tipskega  koalescentnega lovilca olj po SIST 
EN858 SEPARAT TXK 40/4000-BP ali podobno za Q 40 l/s, Qmax 200 l/s, 5 
kratni bypass, volumen usedalnika 4000 l, z vsemi potrebni deli in materialom 

   
kos 1   
    
Izvedba betonske izpustne glave premera 20cm z vsemi deli in materiali, 
vključno z utrjevanjem brežine z lomljencem debeline 20 do 30 cm v širini 2,5 m 
in dolžini ca 5 m. 

   
kos 1   
    
Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi 
fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami ter peščenim ležiščem. Cevi za 
elektroinstalacije. 

   
    
m 140   
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Izvedba elekro instalacij za ČN in črpališče . Zajeta so vsa potrebna dela, 
oprema in materiali.    
    
kos 1   
    
Dobava in montaža vstopnih jaškov in pokrovov za čistilno napravo, pokrovi 
izdelani po meri    
    
kos 24   
    

Dobava in montaža kompletnega tipskega vhodnega črpališča za neprečiščene 
odpadne vode SEPARAT IDRO CMS 244 ali podobno, z vgrajenima dvema 
črpalkama, Q/h črpalke -7 l/s, Hgeo=5 m, komplet z akumulacijskim armirano-
betonskim bazenom, vso interno tehnološko opremo (ventili, stikala, notranji 
razvodi), kompletno armaturo, elektro dovodnim kablom, elektro-krmilno 
omarico z alarmom in pokrovom ter ostala manjša potrebna dela. Iz črpališča je 
potrebno speljati odduh iz PVC cevi DN110. 

   
    
kos 1   
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Dobava, vgradnja, tehnološka montaža, polnjenje z vodo in zagon 
prefabricirane čistilne naprave (ČN) komunalnih odpadnih vod, tipa ŠARŽNI 
BIOLOŠKI REAKTOR v armirano-betonski izvedbi, za 800 PE, v dveh ločenih 
linijah (vsaka linija po 400PE (ki zajema: predčiščenje-čistilno rešeto, mehanska 
stopnja - primarni Imhoff AB usedalnik, biološka stopnja - 2x paralelno povezan 
šaržni biološki reaktor z 5 stopnjami čiščenja) z skupno končno dezinfekcijo 
prečiščene vode), vključno z kompletno tehnološko elektro-krmilno in 
pnevmatsko opremo, za popolnoma samodejno delovanje celotnega postrojenja 
ČN, naprava mora biti sposobna prenašati neenakomerne hidravlične in snovne 
obremenitve, zajeto mora biti spremljanje delovanja v poskusnem obratovanju 
šestih mesecev, izvedba prvega monitoringa čiščenja odpadnih vod, 
zagotovljeno dolgoročno vzdrževanje, poslovnik za upravljanje, vzdrževanje, 
obratovalni dnevnik, izjave o skladnosti, garancijski list, kvaliteta prečiščene 
vode v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, možnost kasnejše 
nadgradnje za 100,200,300 ali 400 PE, zagon ČN po montaži, predložitev 
gradbenih predlog in navodil za vgradnjo : 

   
    
A/ Linija 1: Kompletno postrojenje ČN Separat – IDRO VIMRO-SBR 400 za 
400PE ali podobno, ki jo sestavlja:    
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1.     Čistilno rešeto tip Separat IDRO PGOTM 100 ali podobno - Predčiščenje 
komunalne odpadne vode / izločanje trdnih delcev iz odpadne vode; AB 
izvedba, dimenzij 1 x 1 x 1,1m, rešeto iz nerjavečega jekla.    

2.     Primarni Imhoff usedalnik tip Separat IDRO VIMRO 100 ali podobno - 
Primarno čiščenje / mehanska stopnja: dve coni - vršenje egalizacije dotoka ter 
odstranjevanje lahko usedljivih in plavajočih snovi iz odpadne vode; vodotesni 
AB bazen dimenzij 5,6 x 2,3 x 2,5m, teža 21t.    

3.     Šaržna biološka reaktorja tip Separat IDRO SBR 400 ali podobno – 
Biološka stopnja / sekvenčno čiščenje odpadne vode v petih stopnjah 
(samodejno polnjenje, reakcija, posedanje, praznjenje, prosti tek), za učinkovito 
znižanje vsebnosti BPK, izvajanje procesa nitrifikacije in denitrifikacije ter 
eliminacije fosforja. Reaktorja sta paralelno povezana, vsak kapacitete 200PE,  
bazena sta v vodotesni AB izvedbi, vsak dimenzij 8,6 x 2,3 x 2,5m, teže 27t, 
vključujoč vso predmontirano tehnološko opremo.    
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4.     Tehnološka oprema postrojenja: 2x puhalo 1,5kW/380V, 2x potopna 
črpalka 1,5kW/380V, 4x stikalo za izmenično vklapljanje črpalk, 2x potopno 
mešalo 0,75kW/380V, 56 membranskih difuzorjev, 2x avtomatski ventil za 
doziranje dotoka odp.vode, elektro-krmilna omarica napetosti 380V z zvočnim in 
svetlobnim alarmom za javljanje morebitnih okvar, preostala elektro-krmilna in 
pnevmatska oprema.    
    
B/ Linija 2: Kompletno postrojenje ČN Separat – IDRO VIMRO-SBR 400 za 
400PE ali podobno, ki jo sestavlja:    

1.     Čistilno rešeto tip Separat IDRO PGOTM 100 ali podobno - Predčiščenje 
komunalne odpadne vode / izločanje trdnih delcev iz odpadne vode; AB 
izvedba, dimenzij 1 x 1 x 1,1m, rešeto iz nerjavečega jekla.    

2.     Primarni Imhoff usedalnik tip Separat IDRO VIMRO 100 ali podobno - 
Primarno čiščenje / mehanska stopnja: dve coni - vršenje egalizacije dotoka ter 
odstranjevanje lahko usedljivih in plavajočih snovi iz odpadne vode; vodotesni 
AB bazen dimenzij 5,6 x 2,3 x 2,5m, teža 21t.    
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3.     Šaržna biološka reaktorja tip Separat IDRO SBR 400 – Biološka stopnja / 
sekvenčno čiščenje odpadne vode v petih stopnjah (samodejno polnjenje, 
reakcija, posedanje, praznjenje, prosti tek), za učinkovito znižanje vsebnosti 
BPK, izvajanje procesa nitrifikacije in denitrifikacije ter eliminacije fosforja. 
Reaktorja sta paralelno povezana, vsak kapacitete 200PE,  bazena sta v 
vodotesni AB izvedbi, vsak dimenzij 8,6 x 2,3 x 2,5m, teže 27t, vključujoč vso 
predmontirano tehnološko opremo.    

4.     Tehnološka oprema postrojenja: 2x puhalo 1,5kW/380V, 2x potopna 
črpalka 1,5kW/380V, 4x stikalo za izmenično vklapljanje črpalk, 2x potopno 
mešalo 0,75kW/380V, 56 membranskih difuzorjev, 2x avtomatski ventil za 
doziranje dotoka odp.vode, elektro-krmilna omarica napetosti 380V z zvočnim in 
svetlobnim alarmom za javljanje morebitnih okvar, preostala elektro-krmilna in 
pnevmatska oprema.    

C/Skupna končna dezinfekcija čiščene odpadne vode za 800 PE z doziranjem 
dezinfekcijskih sredstev in mešanjem le-teh z čiščeno odpadno vodo – tip 
Separat IDRO CLM 0840 ali podobno, vodotesni AB bazen dimenzij 2,25 x 2,4 x 
2m, teža 7,5t.    
    
kos 1   
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Kompletna izvedba montažnega objekta kontejnerskega tipa ali  zidanega 
objekta za kompresorsko postajo 6m x 2m  

   
    
kos 1   
    
Razna nepredvidena dela, obračun po porabljenem času in materialu 

   
    
ocena (3% vseh gradbenih in montažnih del).    
        
GRADBENA DELA SKUPAJ    
    

ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA    
    
Čiščenje kanala in gradbišča po končanih delih    
    
m 3.780,00   
    
Izvedba geodetskega posnetka in projekta izvedenih del   
    
kos 1,00   
    
Preizkus tesnosti kanalizacijskih cevovodov     
    
m 3.855,00   
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Preizkus tesnosti jaškov    
    
kom 111   
    
Projektantski nadzor    
    
ura 250   
    
Ostala nepredvidena in dodatna dela. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v 
knjigo obračunskih izmer. 

   
    
(ocena 3% zaključnih in ostalih del)    
        

ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ:    
    
    

REKAPITULACIJA    

    

PREDDELA   EUR 
    
ZEMELJSKA DELA   EUR 
    
GRADBENA IN MONTAŽNA DELA   EUR 
    
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA     EUR 
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skupaj brez DDV   EUR 
    
DDV 20 %   EUR 
    
skupaj z DDV     EUR 
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Razpisni obrazec št. 16 

 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ki jo zastopa 
župan, Peter Škrlec, matična št. 2242477, davčna št. SI 58481435, v nadaljevanju naročnik 
 
in 
 
__________________________________________, s sedežem v ____________________ , 
ki ga zastopa ___________________________, matična št.: __________________, davčna 
št.: ___________________, v nadaljevanju izvajalec, 
 
skleneta naslednjo  

 
POGODBO 

o izgradnji mreže malih čistilnih naprav 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je naročnik izvedel javno naročilo po odprtem postopku za izgradnjo mreže malih 
čistilnih naprav v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah; 
- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu gradenj, 
objavljenem na portalu javnih naročil, dne _______________, pod št. objave: 
_______________ . 
 

PREDMET POGODBE IN OBSEG DEL 
 

2. člen 
Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izgradnjo mreže malih čistilnih naprav, 
po projektu, ki ga je izdelalo podjetje _____________________________________________ 
in po ponudbi št. ________________________________, z dne ____________ , ki je 
sestavni del te pogodbe.  
 
Dela se bodo izvajala v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 
126/07) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih predpisov.  
 

 
3. člen 

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala. 
 
Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene 
stroke, v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi 
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soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu z navodili nadzora tako, da 
ne bo ovir za izvedbo tehničnega pregleda in izdajo uporabnega dovoljenja.  
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih 
je navedel v svoji ponudbi (v primeru izvedbe dela s podizvajalci). Seznam podizvajalcev je 
sestavni del te pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev, mora izvajalec 
predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano 
dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela 
izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to 
pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, da kadarkoli 
preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati 
verodostojne podatke.  
 
Naročnik si pridržuje pravico projektno dokumentacijo in obseg del med gradnjo spreminjati. 
Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe del bosta 
pogodbeni stranki določili pred začetkom izvedbe del, ki so posledica spremenjene projektne 
dokumentacije oz. obsega del, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.  

 
 

POGODBENA CENA 
 

4. člen 
Vrednost del po tej pogodbi znaša na dan podpisa _______________________ EUR ( z 
besedo: __________________________________ evrov __/100). 
 
V vrednosti iz prejšnjega odstavka je upoštevan ____ % DDV. 
 
Enotne cene iz ponudbe št. ______________, z dne so fiksne ves čas trajanja pogodbe. 
 
Izvajalec bo izvedel pogodbena dela po sistemu obračuna del po enoti mere po popisu in 
projektu za fiksno in nesprejemljivo ceno do zaključka del.  
 
Pogodbena vrednost iz 1. odst. tega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, 
razne zaščite, zavarovanje in zaščite sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti, 
prometno ureditev v času gradnje, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso 
predmet te pogodbe, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, 
skladiščenja, vse manipulacije montaže in stroške vezane na odvoz ekoloških odpadkov.  
 

OBRAČUN IN PLAČILA 
 

5. člen 
Pogodbeno obveznost bo naročnik plačeval po, s strani inženirja, potrjenih začasnih mesečnih 
situacijah in končni situaciji, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko 
izvršenih količinah – knjige obračunskih izmer, izvršenih v obračunskem mesecu in enotnih 
cen iz ponudbe št. _______________, z dne ___________ . 
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Začasne mesečne situacije mora izvajalec najmanj v treh izvodih dostaviti naročniku do 5. 
dne tekočega meseca za v preteklem mesecu opravljena dela. Pred predložitvijo situacije 
naročniku mora biti le-ta pregledana in potrjena s strani inženirja.  
 
Izvajalec obračuna 100% vseh izvedenih pogodbenih del v posameznem mesecu, pri sestavi 
začasnih mesečnih situacij pa odšteje 10% zadržani znesek, ki ga izvajalcu plača po uspešni 
primopredaji in po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ter po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja, in predaji celotne tehnične dokumentacije. Zadržani znesek 
se ne obrestuje.  
 
Naročnik bo pregledal situacijo, potrjeno s strani inženirja in potrjen izvod vrnil izvajalcu v 
nadaljnjih petih dneh. V primeru da ne bo soglašal z njeno višino ali s posameznimi 
postavkami, jo bo potrdil v nesporni višini.  
 
Navedeni pregled pa ne izključuje pravice naročnika do korekture končne situacije tudi v 
delu, ki je z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen  in plačan.  
 
Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. 
_____________________ , odprt pri banki _________________ 60. dan do dneva uradnega 
prejema pravilno izstavljene obračunske situacije.  
 
S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da sme izvesti neposredno plačilo 
podizvajalcu oz. podizvajalcem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba o neposrednih 
plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.  
 

FINANCIRANJE PROJEKTA 
 

6. člen 
Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve: 
Regionalni razvojni programi ter javnega razpisa za izbor operacij Tretji javni razpis za 
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij«. Delež sofinanciranja znaša največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih 
stroškov operacije. 
 
Izvajalec je obvezan, da pri informiranju in obveščanju javnosti o poteku pogodbenih del 
striktno upošteva Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih  v programskem obdobju 2007-2013. 
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POGODBENI ROKI 
 

7. člen 
Izvajalec se zavezuje začeti z deli takoj, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, to je po vstopitvi 
pogodbe v veljavo ter jih dokončati najkasneje do 30.09.2009 . 
 

8. člen 
Izvajalec mora gradbišče urediti in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču 
ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali 
okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve 
teh dejanj.   
 
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del 
in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del oz. jih ni povzročil izvajalec.  

 
 

ZAVAROVANJE POGODBE 
 

9. člen 
Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku 
bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10% od pogodbene 
vrednosti z naročnikom. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do 
podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci). 
 
Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Rok 
dokončne izvedbe posla je 30.09.2009. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za 
izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od 
podpisa dodatka k tej pogodbi dodatek k obstoječi garanciji z novim rokom trajanja le-te, v 
skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del oz. dodatek h garanciji s spremenjeno 
višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.  
 
V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 
 
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje: 

- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist  dobaviteljev blaga, podizvajalcev 
in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in 
kooperantov do izvajalca del, 

- da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem 
in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi, 

- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in 
kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri 
plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago 
dobaviteljev blaga oz. za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.  

-  
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POGODBENA KAZEN 
 

10. člen 
Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan 
za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ od pogodbene vrednosti. 
 
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno 
kazen, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati tudi vse nastale stroške in povrniti 
škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del. 
 
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo    
pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta ne zadostuje, mora izvajalce plačati razliko do polne 
višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.  
 

JAMSTVA IN GARANCIJE 
 

11. člen 
Za vgrajene gradbene proizvode, material, opremo in konstrukcije, je izvajalec dolžan pred 
njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oz. inženirju v potrditev veljavno atestno 
dokumentacijo, tehnične podatke, specifikacije za opremo.  
 

12. člen 
Napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik oz. inženir med izvajanjem ali pri 
prevzemu del oz. v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi 
naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s 
pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.  
 

13. člen 
Garancijski rok za izvedena dela so: 

- 3 leta za kakovost izvedenih del; 
- 10 let za solidnost gradnje; 
- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne 

smejo biti krajši od 2 let.   
 
Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, tehnično pregledana in 
ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse 
pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji. 
 
V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno 
določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, 
v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega 
prevzema reklamiranih del dalje.  
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se 
pokažejo med garancijskim rokom.  
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Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za 
vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oz. servisiranje vgrajenih 
naprav in opreme.  
 

PREVZEM OBJEKTA 
 

14. člen 
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da se dela po pogodbi 
končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela po pogojem, da so ta kvalitetno 
izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem pogodbenih del se izvede po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja. O prevzemu se sestavi zapisnik.  
 

15. člen 
Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančna garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 
10% od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot splošni 
garancijski rok, kot je določeno v 13. členu te pogodbe. 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.  
 
Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.  
 

16. člen 
Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešnem prevzemu 
del.  
 
 

POGODBENI PREDSTAVNIKI 
 

17. člen 
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Samo Kristl. 
Predstavnik izvajalca je ______________________________________________________ . 
 
Gradbeni nadzor bo izvajal ______________________ . 
 
 

DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

18. člen 
Izvajalec je dolžan: 

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje 
naročnika, 

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del, 
- ščititi interese naročnika. 
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Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali 
neatestiranega materiala oz. gradbenih proizvodov ali odstopanje od detaljnga terminskega 
plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima 
pravico odpovedati pogodbo.  
 
Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico plačila za dotlej kvalitetno opravljena 
dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrnit vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi 
razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.  
 
Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine 
izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka 
naročnika.  
 

19. člen 
Izvajalec je dolžan: 

- označiti gradbišče s tablo v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in 
obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 
2007-2013 in Pravilnika o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08), voditi z zakonom 
predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer); 

- izdelati tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki zajema: 
• izdelavo projekta izvedenih del (PID), 
• izdelavo projekta za obratovanje in vzdrževanje z garancijskimi listi (PVO), 
• izdelavo projekta za vpis v uradne evidence (PVE). 

- priskrbeti druge zahtevane dokumente za tehnični pregled, zlasti pa geodetski načrt 
novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta in izjavo 
nadzornika o skladnosti.  

 
Vse navedeno je vkalkulirano v pogodbeni ceni.  
 

20. člen 
Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih na gradbišču hraniti ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer 
morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec 
mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da 
ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.  
Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.  
 

OSTALA DOLOČILA 
 

21. člen 
Spremembe pogodbe se dogovorijo v pisni obliki kot aneks k pogodbi. 
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22. člen 
Vse spore iz pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride 
bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.  
 

23. člen 
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči naročniku 
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
2 izvoda.  
 
 
 
 
 
Zadeva: 354-41/2007 
 
 
 
 
Datum:                                                                             Datum: 
 
 
Naročnik:                                                                        Izvajalec: 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                   ______________________________ 
Peter Škrlec                                                                    ______________________________ 
Župan                                                                              ______________________________
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»Izgradnja mreže malih čistilnih naprav« 
 

IZLOČITVENI  POGOJ 
 

ŠT.OBR. USTREZA 

1.  Ponudnik je podal ponudbo OBR - 1 DA NE 
2. »*« Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil OBR - 2 DA NE 
3. Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc OBR - 3 DA NE 
4. Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznostih do podizvajalcev OBR - 4 DA NE 
5. Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega 

transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke) 
Banka   

6. Izjava o plačilnih pogojih OBR - 5 DA NE 
7. Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila OBR - 6   
8. Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci OBR – 7 DA NE 
9. Izjava o istovrstnih delih OBR – 8 DA NE 
10. Potrdilo OBR - 9/I   
11. Potrdilo OBR - 9/II   
12. Potrdilo OBR – 9/III DA NE 
13. Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov OBR - 10 DA NE 
14. Bančna garancijo za resnost ponudbe OBR - 11 DA NE 
15. Izjava banke o izdaj bančne garancije za dobro izvedbo posla OBR - 12 DA NE 
16.  Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi OBR - 13 DA NE 

IV. OBRAZEC ZA PREVERJANJE SPOSOBNOSTI 
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17.  Izjava ponudnika po 5. čl. Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov OBR - 14 DA NE 
18.  Predračun s prilogo-popis del OBR - 15 DA NE 
19. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe OBR - 16 DA NE 
20. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov - opcija  DA NE 

 
Dokazila označena z *, to je pod zap. št. 2, se v primeru skupne ponudbe več gospodarskih subjektov izpolni  za vsaki gospodarski subjekt 
posebej. 
 
 
 
Ponudniki ne izpolnjujejo tega obrazca ! 
 
 


