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1. POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, oddaja javno naročilo po
postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) ter vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.
1.1. Osnovni podatki o naročilu
Predmet naročila:
Dela obsegajo:
Oznaka naročila:
Okvirni plan izvedbe:

Vzdrževanje javnih površin
Razvidno iz tehnične specifikacije naročnika
430-0003/2018
v obdobju treh let (okvirno 1.4.2018-31.3.2021)

Oddaja ponudb:

rok:

Javno odpiranje
ponudb:

čas:

Kontaktna oseba
naročnika:
E-pošta:

dan:

21. 2. 2018

ura:

do 10:00

dan:

21. 2. 2018

ura:

ob 12:00

kraj: Sedež naročnika

kraj: Sedež naročnika

Samo Begič
samo.begic@nazarje.si

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.
Odgovorna oseba naročnika
Župan
Matej Pečovnik
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. Splošno
1. člen
Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo (v nadaljevanju: javni razpis) za
izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje javnih površin«.
Sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem je tudi tehnična specifikacija naročila –
popis del. Celotna dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila je ponudnikom dostopna na
spletni strani www.nazarje.si.
Postopek se vodi enofazno, sestanka s ponudniki ne bo.
2. člen
Ponudbo lahko odda vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudba se lahko odda kot:
Samostojna ponudba
Ponudba je samostojna, če v njej nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki
sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter v celoti prevzema izvedbo naročila.
Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Partnerji so med seboj
enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega
naročila. V ponudbi morajo biti navedeni vsi partnerji, vodilni partner, ki jih zastopa, ter katera
dela iz popisa del vsak od njih prevzema.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem
nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.
Ponudba s podizvajalci
V ponudbi s podizvajalci poleg ponudnika kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju:
podizvajalci) nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti. Ponudnik v razmerju do naročnika v
celoti odgovarja za izvedbo naročila.
V ponudbi mora biti navedeno kateri posel in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec.
Vrednost posla posameznega podizvajalca ne sme presegati vrednosti posla, ki ga prevzema
glavni izvajalec oziroma posamezni partner v skupni ponudbi. Če podizvajalec zahteva
naročnikovo neposredno plačilo, mora biti ta njegova zahteva predložena v ponudbi. Če
podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 15 dneh od
plačila vsakokratnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega
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naročila.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob
izpolnjevanju razpisanih zahtev in pogojev za priznanje sposobnosti.
3. člen
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo javnega razpisa v celoti. Tisti, ki izvedbe v celoti ne ponudijo,
so iz postopka ocenjevanja ponudb izločeni.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.
2.2. Predložitev in javno odpiranje ponudb
4. člen
Naročnik upošteva vse ponudbe, ki jih ponudniki predložijo najkasneje do 21. 2. 2018 do 10.
ure na naslov Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
Ponudbe morajo biti oddane v pisni obliki v zaprti ovojnici/kuverti ter označene v skladu z
obrazcem (OBRAZEC-0).
5. člen
Javno odpiranje ponudb bo 21. 2. 2018 ob 12. uri v prostorih naročnika.
Naročnik zapisnik o javnem odpiranju ponudb, zahteve za dopolnitve, popravke, spremembe in
pojasnila prejetih ponudb ter vsa obvestila in druge informacije o javnem razpisu pošlje na enaslove kontaktnih oseb ponudnikov, navedenih v predloženih ponudbah; v primeru skupne
ponudbe pa nosilcu posla.
2.3. Obveščanje ponudnikov
6. člen
Ponudnik lahko pojasnila o vsebini dokumentacije zahteva preko Portala javnih naročil.
Naročnik odgovori na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih dobi skladno z zahtevanim rokom.
Naročnik lahko pred potekom roka za oddajo ponudb dopolni dokumentacijo v zvezi z javnim
naročanjem. Vsaka od teh dopolnitev postane sestavni del dokumentacije in se posreduje preko
Portala javnih naročil.
Naročnik o vseh odločitvah o oddaji javnega naročila iz 90. člena ZJN-3 obvesti ponudnike tako,
da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno ponudniku
z dnem objave na portalu javnih naročil.
2.4. Pogoji za priznanje sposobnosti
7. člen
Naročnik ponudnikom prizna sposobnost na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev.
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2.4.1. Razlogi za izključitev
1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da je
bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena
ZJN-3.
2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.
Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje
ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok
za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh
letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo.
5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če se je nad ponudnikom začel
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja
gospodarske subjekte, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če
so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge
države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Dokazilo: obrazec ESPD
Pogoje iz točk 1, 2, 3, 4 in 5 mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudbi posebej, vsi
imenovani podizvajalci ter tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
2.4.2. Pogoji za sodelovanje
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
6. Ponudnik, ki nastopa v ponudbi, je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za
dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
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Dokazilo: obrazec ESPD
Pogoj mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudbi posebej, vsi imenovani podizvajalci ter
tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Ekonomski in finančni položaj
7. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih
transakcijskih računov.
8. Ponudnik sprejema plačilo trideseti (30.) dan od prejema pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo: OBRAZEC-5
Pogoj 7 in 8 mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudbi posebej ter vsi imenovani
podizvajalci.
Tehnična in strokovna sposobnost
9.

Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe sam ali s partnerji v skupni
ponudbi že izvajal storitve vzdrževanja javnih površin v neprekinjenem obdobju enega (1)
leta za vsaj enega (1) javnega naročnika.
Dokazilo: OBRAZEC-6 in potrdila navedenih referenčnih del (OBRAZEC-6/1)

10. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične (mehanizacija in oprema) in kadrovske
zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s
področja predmeta naročila.
Ponudnik mora zagotoviti naslednjo brezhibno tehnično opremo:
• 1 traktorsko kosilnico,
• 1 kosilnico na nitko,
• 1 vrtno kosilnico,
• 1 traktor s prikolico oz. ustrezno vozilo za odvoz odreza in smeti,
• 1 napravo za pluženje/čiščenje pločnikov.
11. Ponudnik mora dela izvesti v skladu z navodili naročnika ter po pravilih stroke.
12. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
13. Odpadke, ki nastanejo med izvajanjem vrtnarskih storitev in praznjenju košev, je treba
zbirati ločeno:
• Vse organske odpadke (suho listje, ostanki obrezovanja, trava) je treba kompostirati na
mestu, v objektih podjetja ali z oddajo podjetju za ravnanje z odpadki.
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• Lesne organske odpadke od vej itd. je treba zdrobiti na mestu ali v objektih podjetja in
uporabiti za prekrivanje s steljo ali zastirko na dogovorjenih površinah.
• Pred odlaganjem organskih odpadkov, ki vsebujejo invazivne tujerodne vrste, je treba
zagotoviti ustrezno ravnanje, s katerim se prepreči nadaljnje širjenje viabilnih delov teh
rastlin.
• Odpadno embalažo je treba ločiti na obstoječe frakcije komunalnih odpadkov in odvreči
v ustrezne cestne zabojnike (papir, plastika itd.). Odpadno embalažo nevarnih snovi, kot
so fitofarmacevtska sredstva, je treba varno odložiti na odobrena zbirališča ali predati
pooblaščenemu upravljavcu odpadkov za nadaljnjo obdelavo.
• Motorna olja mora zbirati in obdelovati pooblaščeno podjetje za ravnanje z odpadki.
• Kadar se stroj za vrtnarjenje nepopravljivo pokvari, ponudnik sporoči naročniku končni
namembni kraj stroja.
Dokazilo: OBRAZEC-7 in lastni seznam tehnične in kadrovske zmogljivosti, s katerimi
ponudnik razpolaga na dan oddaje ponudbe
2.4.3. Solidnost ponudnika
14. Ponudnik ima izpolnjene pogodbene in druge zapadle obveznosti do naročnika.
15. Naročnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila zoper ponudnika, ki nastopa v
ponudbi, ni unovčil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancije za
odpravo napak v garancijskem roku ali uveljavljal pogodbeno kazen.
Dokazilo: OBRAZEC-8
Pogoja iz točke 14 in 15 mora izpolnjevati tudi vsak partner v skupni ponudbi.
8. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev in pripisov.
Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v
kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik lahko
pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v
predloženih izjavah v ponudbi.
9. člen
Ponudbo morajo sestavljati izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge, napisani ali natipkani z
neizbrisljivo pisavo in podpisani od osebe, pooblaščene za zastopanje. Ponudba se odda v enem
izvodu.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma (OBRAZEC-11) na zadnji strani parafirati
in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka okvirnega sporazuma.
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Če pride do statusne spremembe stranke predmetnega sporazuma, pridobi status stranke novi
subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne
poravnave.
2.5. Merila za izbor
10. člen
Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril
Št.
1.

Merilo
Cena v EUR brez DDV

Udeležba (%)
100

11. člen
Ponudnik mora vrednost ponudbe navesti v evrih (EUR). Ponudnik mora izpolniti vse postavke
iz popisa s cenami na enoto. Ponudba, ki ne vsebuje vseh cen na enoto, se zavrne.
Končna ponudbena cena mora vsebovati vse stroške – prevozne, špediterske, materialne,
stroške dela, stroške izvajalčeve opreme, stroške zavarovanja ter vse ostale stroške, ki so
potrebni za izvedbo razpisanih storitev, vključno z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in
obveznostmi, navedenimi v okvirnem sporazumu. Vključevati mora tudi popuste in rabate.
Naročnik naknadno ne prizna nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Cene na enoto mere so za čas trajanja naročila fiksne. Nadaljnje spreminjanje cene je določeno v
vzorcu okvirnega sporazuma. (OBRAZEC-11)
2.6. Finančna zavarovanja in zavarovanje odgovornosti
12. člen
Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v
višini 1.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi
poziv in veljavno do vključno 30. 5. 2018.
Menico z menično izjavo, dano za resnost ponudbe, naročnik unovči, če ponudnik:
- ponudbo umakne po roku za oddajo ponudb,
- ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma
svojih navedb ne dokaže,
- ne sklene pogodbe/sporazuma v določenem roku,
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
Naročnik unovči menico z menično izjavo tudi v primeru, da se v postopku javnega naročila
izkaže, da je ponudnik podal neresnične izjave. Naročnik po zaključku postopka oddaje javnega
naročila neizbranim ponudnikom vrne neunovčene menice za resnost ponudbe.
Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te razpisne
dokumentacije (OBRAZEC-9).
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13. člen
Ponudnik izjavlja, da bo naročniku ob podpisu okvirnega sporazuma kot jamstvo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti izročil bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v
višini 4.000 EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in
veljavno do vključno šestdeset (60) dni po preteku roka trajanja sporazuma (OBRAZEC-10).
Naročnik unovči menico z menično izjavo v primerih kot jih določa pogodba.
14. člen
Izvajalec vzdrževanja javnih površin je odgovoren za vso škodo, ki bi bila zaradi izvajanja
pogodbene obveznosti povzročena na cesti, njenem varovalnem pasu, drugim udeležencem v
prometu oz. lastnikom zemljišč in objektov ob cestah, na katerih se izvaja vzdrževanje v okviru
tega javnega naročila.
Izvajalec mora v roku petnajstih (15) dni od podpisa okvirnega sporazuma predložiti tudi kopijo
zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem
vzdrževanja javnih površin v Občini Nazarje povzročijo pri ponudniku zaposleni tretjim osebam,
občini ali državi. (OBRAZEC-10)
2.7. Ostali splošni in posebni pogoji
15. člen
Ponudba mora veljati najmanj do 30. 5. 2018. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
16. člen
V skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v
postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih (8) dni od prejema
poziva, naročniku posredovati podatke o:
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe
z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj,
izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične
osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik
predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico
ničnost pogodbe.
17. člen
Če izbrani ponudnik odstopi od podpisa pogodbe ali če ne izpolnjuje pogojev za priznanje
sposobnosti iz dokumentacije za izvedbo javnega naročila, si naročnik pridrži pravico, da kot
najugodnejšega ponudnika izbere naslednjo dopustno ponudbo na ocenjevalni lestvici.
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18. člen
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.
19. člen
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh (10) od prejema predloga.
Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik
izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, 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.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu
najpozneje v 15 dneh od plačila vsakokratnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.
Obveznosti iz tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali
nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe tega
člena.
20. člen
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in
strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih
subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z
izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter
pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti
drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če
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želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na
voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
Če subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, ne izpolnjujejo
ustreznih pogojev za sodelovanje in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik od
ponudnika zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje.
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in
finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.
2.8. Pouk o pravnem sredstvu
21. člen
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema
povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k
oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali
z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni
dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah,
informacijah v nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen,
če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih
delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva
objave obvestila o naročilu.
Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance,
številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; namen nakazila – taksa za postopek revizije javnega
naročanja.
Zahtevek mora biti vložen pri naročniku po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s
povratnico.

Odgovorna oseba naročnika
Župan
Matej Pečovnik
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NE ODPIRAJ – PONUDBA!

Številka: 430-0003/2018

VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN“

„ Javno naročilo:

___________________________________________

Naslov: __________________________________________

Naziv: ___________________________________________

Pošiljatelj:

3331

Nazarje

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4

Prejemnik:

Podpis: ____________________________________ Žig:

Zap. št.:____________________________________

Ura: _______________________________________

Datum:____________________________________

Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik):

NASLOVNICA PONUDBE – OBRAZEC 0

3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo z obrazci in
zahtevanimi prilogami:
• OBRAZEC-1: Ponudba
• Ponudben predračun OBRAZEC-1/1 v fizični obliki
• Izpolnjen ESPD obrazec
• OBRAZEC-2: Podatki o partnerju v skupni ponudbi
• OBRAZEC-3: Seznam podizvajalcev s pooblastilom
• OBRAZEC-4: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje
• OBRAZEC-5: Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev
• OBRAZEC-6: Referenčna dela ponudnika
• OBRAZEC-6/1: Potrdila referenčnih del ponudnika
• OBRAZEC-7: Izjava o tehnični in kadrovski zmogljivosti ter opravljanju del
• Lastni seznam tehnične in kadrovske zmogljivosti, s katerimi ponudnik razpolaga na dan
oddaje ponudbe
• OBRAZEC-8: Izjava o solidnosti ponudnika
• OBRAZEC-9: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
• OBRAZEC-10: Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla in
zavarovanja odgovornosti
• OBRAZEC-11: Parafiran vzorec okvirnega sporazuma
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OBRAZEC-1

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Ponudnik:

___________________________________________________
____________________________________________________

Na podlagi javnega razpisa za »vzdrževanje javnih površin, objavljenega na Portalu javnih
naročil, vam dajemo naslednjo

P O N U D B O, št. __________________
Podatki o ponudniku:
Naziv ponudnika
Naslov

Poštna številka in pošta
ID za DDV
Pristojni davčni urad
Matična številka
Številka TRR

Zakoniti zastopnik
Kontaktna oseba
ponudnika
Telefon
Faks
Elektronska pošta za
obveščanje
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe
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Ponudbena cena znaša:
v EUR brez DDV
SKUPAJ V EUR brez DDV

Ponudba velja do _________________________.

Priloga:

Ponudben predračun (OBRAZEC-2)
Izpolnjen ESPD obrazec

Izjavljamo, da dajem(o) (ponudbo) (ustrezno obkroži):
ü samostojno – kot samostojni ponudnik
ü s podizvajalci – kot samostojni ponudnik s podizvajalci
ü skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov
ü skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci
ü z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupni
ponudbi (tabela se izpolni samo v primeru skupne ponudbe):
Naziv in naslov partnerja
Opis prevzetih del
Vrednost prevzetih del
Naziv in naslov partnerja
Opis prevzetih del
Vrednost prevzetih del
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Izjavljamo, da:
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,
- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za
izvedbo javnega naročila,
- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:
- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri
tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik
popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih
ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične
operacije.
- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________

16

OBRAZEC-2

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Ponudnik:

___________________________________________________
____________________________________________________

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI
* Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe
Naziv ponudnika
Naslov

Poštna številka in pošta
ID za DDV
Pristojni finančni urad
Matična številka
Številka TRR

Zakoniti zastopnik
Kontaktna oseba
ponudnika
Telefon
Faks
Elektronska pošta za
obveščanje
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe
Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________
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OBRAZEC-3

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Ponudnik:

___________________________________________________
____________________________________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV S POOBLASTILOM
* Obrazec se izpolni samo v primeru nastopanja s podizvajalci

Pooblaščamo naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje naslednjim priglašenim podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno javno
naročilo:
Naziv in naslov
podizvajalca:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka TRR:

Vrsta prevzetih del:

Naziv in naslov
podizvajalca:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka TRR:

Vrsta prevzetih del:

18

Naziv in naslov
podizvajalca:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka TRR:

Vrsta prevzetih del:

Naziv in naslov
podizvajalca:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka TRR:

Vrsta prevzetih del:

Naziv in naslov
podizvajalca:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka TRR:

Vrsta prevzetih del:

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________
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OBRAZEC-4

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik, _______________________________________________________________
na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno
plačuje podizvajalcu:
_______________________________________________________________________________________________________________
za javno naročilo __________________________________________________________________________________________,
objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ____________________, z dne __________________.
Soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnik, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plača
neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo
predhodno potrdil izvajalec in bo priloga računom, ki jih bo naročnikom izstavil izvajalec
(izbrani ponudnik).

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca:
Žig:
_________________________________
Podpis zakonitega zastopnika:
_____________________________
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OBRAZEC-5

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Ponudnik:

___________________________________________________
____________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1. v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranih
transakcijskih računov.
2. sprejemamo plačilo trideseti (30.) dan od prejema pravilno izstavljenega računa.

*Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolni tudi podizvajalec (razen pogoj št. 3) pri oddaji ponudbe s podizvajalci, partner v
skupni ponudbi. V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________
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OBRAZEC-6

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Ponudnik:

___________________________________________________
____________________________________________________

REFERENČNA DELA PONUDNIKA
Seznam referenčnih del v zadnjih treh letih
1. referenčno delo
Naziv referenčnega
dela:
Naročnik:
Čas trajanja
pogodbe:
Kraj izvedbe:
Letna vrednost
pogodbe brez DDV:
2. referenčno delo
Naziv referenčnega
dela:
Naročnik:
Čas trajanja
pogodbe:
Kraj izvedbe:
Letna vrednost
pogodbe brez DDV:

Ponudnik predloži toliko potrdil (OBRAZEC-6/1), kolikor referenčnih del navaja.

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________
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OBRAZEC-6/1

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Podpisani izdajatelj potrdila

___________________________________________________________________________
(naziv)

_______________________________________________________________________________________________________________
(naslov)
kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec
_______________________________________________________________________________________________________________
(naziv)
_______________________________________________________________________________________________________________
(naslov)
v obdobju od ________________________________ do _______________________________ za naše potrebe izvajal
naslednje storitve _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
v vrednosti _______________________________________EUR brez DDV.
S podpisom tega potrdila potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno in
kvalitetno ter v skladu s pogodbenimi določili.
Če bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba:
___________________________________________, tel. št. ________________________ fax št. _________________________.
Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični.

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________
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OBRAZEC-7

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Ponudnik:

___________________________________________________
____________________________________________________

IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI TER OPRAVLJANJU DEL
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo zagotovili ustrezne tehnične
(mehanizacijo in opremo) in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v
predvidenem roku, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili
predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
V delovnem razmerju smo imeli na dan 31. 12. 2017 naslednje število strokovnih sodelavcev in
pomožnega osebja ___________________.
Odgovorna oseba za izvedbo del je
_______________________________________________________________________________________________________________
ime in priimek
Izjavljamo, da bomo zagotovili naslednjo brezhibno tehnično opremo:
• 1 traktorsko kosilnico,
• 1 kosilnico na nitko,
• 1 vrtno kosilnico,
• 1 traktor s prikolico oz. ustrezno vozilo za odvoz odreza in smeti,
• 1 napravo za pluženje/čiščenje pločnikov.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
• bomo dela izvedli v skladu z navodili naročnika ter po pravilih stroke.
• upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih
pogojev.
• bomo odpadke, ki nastanejo med izvajanjem vrtnarskih storitev in praznjenju košev, zbirali
ločeno.
Priloga:

Kraj:

Lastni seznam tehnične in kadrovske zmogljivosti, s katerimi ponudnik razpolaga na
dan oddaje ponudbe

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________
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OBRAZEC-8

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Ponudnik:

___________________________________________________
____________________________________________________

IZJAVA O SOLIDNOSTI PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
1. imamo izpolnjene pogodbene in druge zapadle obveznosti do naročnika.
2. Naročnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila zoper nas ni unovčil garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ali
uveljavljal pogodbeno kazen.

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________
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OBRAZEC-9

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
IZDAJATELJ MENICE:
naziv:
_______________________________________________________________
naslov:

_______________________________________________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila
»Vzdrževanje javnih površin«, ki je bil na Portalu javnih naročil objavljen dne ______________pod številko objave ________________________, za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje bianco podpisano in žigosano menico in to
menično izjavo.
Pooblaščamo Občino Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, da izpolni bianco menico v višini
1.000,00 EUR, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico
za izterjavo obveznosti v primeru, da:
• izdajatelj menice in te menične izjave umakne ali spremeni svojo ponudbo v roku veljavnosti,
navedenem v ponudbi,
• izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev
pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
• izdajatelj menice in te menične izjave po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
• izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke.
Menična izjava je nepreklicna, menica pa se izpolni s klavzulo „Brez protesta“ in je plačljiva na
prvi poziv. Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da to pooblastilo in
bianco podpisana in žigosana menica veljata tudi v primeru spremembe pooblaščenega
podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Veljavnost menice in
menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb, _______________ in velja do
___________________.
Priloga: Bianco podpisana in žigosana menica
Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Podpis izdajatelja menice:
Žig:

________________________
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OBRAZEC-10

Naročnik:

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Ponudnik:

___________________________________________________
____________________________________________________

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA
IN ZAVAROVANJA ODGOVORNOSTI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
1. bomo naročniku ob podpisu pogodbe kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini v višini 4.000 EUR, s
pooblastilom za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do
vključno šestdeset (60) dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma.
2. bomo v roku petnajstih (15) dni od podpisa okvirnega sporazuma predložili tudi kopijo
zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z
izvajanjem vzdrževanja javnih površin v Občini Nazarje povzročijo pri ponudniku zaposleni
tretjim osebam, občini ali državi.

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________________________
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OBRAZEC-11

NAROČNIK
Naziv in sedež

ID za DDV:
Matična številka:
Poslovni račun:
Zakoniti zastopnik:
V nadaljevanju: Naročnik
in
IZVAJALEC
Naziv in sedež

ID za DDV:
Matična številka:
Poslovni račun:
Zakoniti zastopnik:
V nadaljevanju: Izvajalec
dogovorita in skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM št. ……………………….
za vzdrževanje javnih površin
UVODNO
1. člen
Naročnik je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015)
izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, ki je bilo
objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________________ pod številko objave _____________________.
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
2. člen
Predmet javnega naročila je vzdrževanje javnih površin v Občini Nazarje. Vrsta in obseg del, ki
so predmet sporazuma, sta razvidna iz ponudbenega predračuna izvajalca, št.: _____________, z dne
____________, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.
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Predmet naročila so dela in storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti. Izvajalec je dolžan znotraj pogodbenih storitev zagotoviti tudi tiste dodatne storitve, ki
niso izrecno navedene v ponudbenem predračunu, so pa potrebne za varno in popolno
funkcionalno delovanje predmeta te pogodbe.
Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila in ponudbena
dokumentacija izvajalca.
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s predmetom pogodbe, da so v enotnih cenah zajeta vsa
potrebna dela, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto tehnično dokumentacijo ter
da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
CENE IN NAČIN PLAČILA
3. člen
Za vrednotenje del vzdrževanja javnih površin služi ponudba/predračun izvajalca št.
__________________ z dne _______________________, katerega cene na enoto so fiksne.
Ocenjena vrednost naročila za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma znaša ________________
EUR brez DDV.
Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dvanajstih (12) mesecev po
sklenitvi tega sporazuma. Po preteku tega obdobja, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4 %, pri
čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku dobe dvanajstih
(12) mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko
indeks kumulativno ponovno preseže 4 %, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je
uradno objavljen po zadnji spremembi cen.
Cene se v vseh zgoraj navedenih primerih lahko spremenijo največ v višini 80 % izračunanega
indeksa. Pred spremembo cen mora stranka okvirnega sporazuma naročniku predložiti zahtevo
za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.
4. člen
Pogodbena dela se plačajo iz proračunskih postavk št. ___________.
Obračun del se vrši po dejansko izvršenih količinah, dokumentiranih v dnevniku ter potrjenih s
strani predstavnika naročnika. Izvajalec bo naročniku za opravljena dela mesečne stroškovne
situacije do 8. v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu z natančno specifikacijo
opravljenih storitev.
K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so
podlaga za njegovo izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi računi podizvajalcev.
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Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek situacije poravnal v roku 30 dni od prejete situacije
na transakcijski račun izvajalca št. SI______________________, odprt pri __________________________.
Če naročnik zamuja s plačilom je izvajalcu na njegovo zahtevo dolžan plačati zakonske zamudne
obresti.
5. člen
(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)
Za izvajalca bodo dela izvajali naslednji podizvajalci:
____________________________ (podizvajalec, vrsta del, vrednost del)
____________________________ (podizvajalec, vrsta del, vrednost del)
____________________________ (podizvajalec, vrsta del, vrednost del)
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in
obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in
na enak način kot velja za plačila izvajalcu.
VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA
6. člen
Veljavnost okvirnega sporazuma nastopi z dnem, ko izvajalec naročniku predloži finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.
Okvirni sporazum je sklenjen za obdobje od ___________ do _____________.
SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI
7. člen
Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje naročiti točno določene količine storitev
opredeljenih v ponudbenem predračunu, saj je količina zanj v trenutku sklepanja tega
sporazuma objektivno neugotovljiva. Količine iz ponudbenega predračuna so okvirne.
Naročnik si pridružuje pravico do naročanja tudi drugih storitev, ki niso opredeljene v
ponudbenem predračunu, če bo le-te potreboval. V primeru take potrebe bo naročnik storitev
naročil po cenah iz v ponudbi predloženega cenika režijskih del stranke okvirnega sporazuma.
8. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
• izvajalcu zagotovil nemoten dostop do zemljišč, na katerih se bodo opravljala dela oz.
storitve ter morebitna potrebna dovoljenja za izvedbo del,
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•
•

sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo,
tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

Izvajalec se tudi obvezuje, da bo:
• prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi
standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;
• izvajal dela iz te pogodbe v skladu z navodili naročnika;
• vodil dnevnik in evidenco opravljenih storitev;
• takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in
pravilno izvedbo del;
• omogočal ustrezen nadzor naročniku;
• strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
• v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki jo bo povzročil naročniku ali
jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi nestrokovno in nepravilno opravljene
storitve.
Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa okvirnega sporazuma, kot pogoj za
veljavnost sporazuma, naročniku izročiti fotokopijo ustrezne zavarovalne police za zavarovanje
odgovornosti s splošnimi pogoji zavarovanja. Če v času trajanja sporazuma poteče veljavnost
zavarovalne police, izvajalec pa jo nemudoma ne nadomesti z veljavno zavarovalno polico, lahko
naročnik odstopi od okvirnega sporazuma.
POOBLAŠČENCI STRANK
9.

člen

Skrbnik okvirnega sporazuma na strani naročnika je ____________________.
Pooblaščena oseba izvajalca v funkciji vodje del po tej pogodbi je ______________.
FINANČNA ZAVAROVANJA
10. člen
Izvajalec mora ob podpisu pogodbe kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 4.000 EUR, s
pooblastilom za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do
vključno šestdeset (60) dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma.
Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
• če se izkaže, da izvajalec dela ne opravlja v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;
• če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;
• če se pomanjkljivosti na zahtevo naročnika ne odpravijo v primernem roku, ki ga določi
naročnik,
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• če izvajalec v predpisanem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi.
Ob spremembi roka izvedbe del je izvajalec naročniku ob podpisu aneksa k tej pogodbi dolžan
izročiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s spremenjenim
rokom veljavnosti. Ponudnik mora vsako podaljšanje finančnega zavarovanja predložiti najmanj
15 dni pred iztekom veljavnosti trenutno veljavnega finančnega zavarovanja.
Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost tega
sporazuma.
ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA
11. člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti nasprotne stranke,
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od sporazuma. V primeru odstopa sta
pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
Naročnik ima pravico odstopiti od sporazuma, če:
• izvajalec ne izpolnjuje določil sporazuma ali jih kako drugače krši;
• prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
• pride do unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
• je uveden postopek prenehanja delovanja izvajalca (npr. stečaj) ali je uveden postopek
prisilne poravnave ali je s strani pristojnih organov sprejet sklep o insolventnosti izvajalca, o
čemer mora izvajalec naročnika nemudoma pisno opozoriti.
Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi
kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu poslan
pisno, po telefaksu ali na elektronski način.
PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA
12. člen
Sporazum je ničen, če kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakršnokoli
nedovoljeno korist za:
• pridobitev posla ali
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.
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Sporazum 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.
KONČNE DOLOČBE
13. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz sporazuma rešiti sporazumno z
neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. Če sporazum
med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno
pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.
14. člen
Sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po dva (2) izvoda in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec izroči
naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj in datum: ______________________
Naročnik:

Izvajalec:

______________________

______________________

Priloge:
• Dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila
• Ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika
• Kopija zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti
• Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
• Lastna izjava izvajalca o
•
njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatkih o lastniških deležih navedenih oseb;
•
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
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