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POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO 
PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju 
ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, 
ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, 
ki poda skupno ponudbo. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral 
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z 
določili tega povabila in navodili. 
 

Zakoni in predpisi 

 
Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, 
ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega 
naročila: 
 

 Zakona o javnem naročanju, (ZJN -3 Uradni list RS, št. 91/2015;), 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,   60/11 –ZTP- 
 D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I); 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in  
 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617); 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- uradno prečiščeno  
 besedilo); 

 Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. št. 48/14, 91/15 – 
ZJN- 
 3 in 27/16); 

 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo); 

 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04- uradno prečiščeno besedilo, 14/05- popr.,  
 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 – odl. US 126/07,108/09,61/10-ZRud-1, 20/11- odl. US,  
 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13 in 19/15); 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13,  
 89/14 in 91/15 – ZJN-3); 

 Vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje. 
 

I. SPLOŠNO 

 
1. PODATKI O NAROČNIKU 

 
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem 
matična številka: 5883679000, ID za DDV: SI44743548 
 
2. VRSTA POSTOPKA 
 
Naročnik bo v skladu s 47. členom ZJN-3 izvedel postopek naročila male vrednosti.  
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1077
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
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3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE 
ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2017 IN 2018. 
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvedbo celotnega javnega 
naročila. 
 
Sredstva za izvajanje projekta so zagotovljena na proračunski postavki PP 11008 IN 11010. 
 
Investicija se bo izvajala v letu 2017 in sicer od podpisa pogodbe predvidoma od 02.08.2017 naprej do 
vključno z 31.12.2018. 
 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  
 

Gozdne ceste v občini potekajo po zasebnih gozdovih in gozdovih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. Seznami gozdnih cest so na razpolago na vpogled na sedežu OE Zavoda za gozdove 
Slovenije. 
 
Dolžine gozdnih cest v občini (stanje 2017, ažurno stanje je razvidno na pregledovalniku 
zgs.gisportal.si/javno/):                       
                                     

Zasebni gozdovi Državni gozdovi SKUPAJ 

162,85 km 141,72 km 304,57 km 

 
Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na osnovi letnih (za večja investicijsko vzdrževalna dela) in 
operativnih planov (zimsko, spomladansko, letno, jesensko vzdrževanje ali mesečno) za redna 
vzdrževalna dela in posebnih operativnih planov za intervencijska dela. Sanacija škod po neurjih bo 
potekala po sprotnih naročilih. Operativne programe izdela (uskladi na občini) in posreduje tekoče 
Zavod za gozdove Slovenije – KE Črna na Koroškem. Zavod za gozdove Slovenije prav tako nadzira in 
prevzema opravljena dela, potrjuje situacije in izdaja kolavdacijske zapisnike.  
Financiranje vzdrževanja poteka preko proračuna občine iz naslednjih virov: lastna sredstva občine, 
pristojbina za vzdrževanje g.c. (plačujejo lastniki gozdov), republiški proračun in občasno sredstva za 
sanacijo škod po neurjih. 
 
ZIMSKO VZDRŽEVANJE 
Pluženje v programu navedenih objektov se izvede, ko zapade vsaj 15 cm razen na določenih objektih 10 
cm – po programu oz. kjer potekajo šolske poti. Ostala dela se izvajajo po sprotnem naročilu. Normativi za 
področje občine znašajo povprečno: 

<10cm snega – 2km/h 
10-20cm snega – 1,5 km/h 
>20cm snega – 1,0 km/h 

V primeru izrednih razmer se lahko normativ tudi spremeni. Znotraj pluženih objektov si izvajalec sam 
diferencira normativ glede na razmere na terenu. Obračuna se očiščen km g.c. ob enem čiščenju -  
prometnejše ceste se plužijo dnevno (maksimalno 2x na dan). Pogostost pogojuje kategorija g.c.. Pluženje 
se izvaja na osnovi sprotnih naročil Zavoda za gozdove in operativnem planu zimskega vzdrževanja.  
V okviru vzdrževanja g.c. se redno zimsko vzdržuje cca 75 km gozdnih cest. Strojno posipanje se izvaja po 
potrebi in sprotnem naročilu, večinoma posipajo ceste uporabniki sami z materialom navoženim na kupe.  
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LETNO VZDRŽEVANJE 
Zajema naslednje vrste del: strojno planiranje planuma (do 2xletno), čiščenje odvodnih jarkov in 
propustov (strojno in ročno), gramoziranje vozišč, utrjevanje materialov, urejanje odvodnjavanja 
(dražniki, cevni  in ploščati propusti, jarki …), sanacija udorov, plazišč, hudourniških zajed (lesene, 
betonske kašte, pilotiranje, vzdolžni a.b. objekti), čiščenje brežin, biološka sanacija plazišč, strojni izkopi 
z bagri, buldozerji v mat. 3., 4., 5. ktg…. 
Struktura del je zelo spremenljiva. Izvajalec se mora prilagajati operativnim planom, ki jih narekujejo 
trenutne razmere. Operativni plani se izdelujejo približno kvartalno: zimski, spomladanski, poletni in 
jesenski ali po potrebi mesečno. Obseg se prilagaja razpoložljivim sredstvom. 
 
VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 
Dela se izvajajo na osnovi izvedbenih projektov ali popisov del in predizmer. Investicijsko vzdrževanje 
zajema večinoma naslednja dela: rekonstrukcija in gradnja ploščatih propustov(armiranobetonske, 
lesene, kombinirane konstrukcije), opornih sten iz kamna v betonu, lesene kašte; rekonstrucije daljših 
odsekov g.c. ... 
Obračun premikov: Za v rednih operativnih planih planirana dela se premiki strojev, ljudi in opreme ne 
obračunavajo razen za bagre in valjarje. Pri intervencijskih delih se zaračunavajo samo premiki strojev 
(rovokopač, greder) ostalega ne. 
Obračun prevozov: razdalje prevozov se obračunavajo po dejanskih razdaljah. Prevozi gramozov od 
gramoznice do težišča gramoziranja na posamezni cesti. Prevozi ostalih materialov - razdalja od sedeža 
občine do težišča na posamezni cesti ne glede na vzdolžni naklon cest. 
 
Objekti in ostala dela se izvajajo po načelih in na način, ki velja za gozdno gradbeništvo in ostale 
gradnje in jih opredeljujejo: 
- Pravilnik o gozdnih prometnicah(Ur.l. RS, št. 104/04, spr. 4/2009) in  
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04 in spremembe) vse ostale predpise in 

standarde, ki se nanašajo na razpisane gradnje vzdrževalnih del. 
 
Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati navodila delavcev Zavoda za gozdove Slovenije in zastopnika 
naročnika. 

 
Obseg je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvedbo 
celotnega javnega naročila. 
 
Javno naročilo se financira skladno s pogodbo o letnem vzdrževanju gozdnih cest med Ministrstvom za 
kmetijstvo in okolje, Zavodom za gozdove ter Občino Črna na Koroškem.  
 
4. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE, ODPIRANJE PONUDB IN POGAJANJA 
 
Ponudbo je treba predložiti do 21.07.2017 do 10.00 ure po pošti na naslov Občina Črna na Koroškem, 
Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem. Pravočasna je tista 
ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka. 
 
Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena 
prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da 
je prepozna. 
 
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna 
na Koroškem, v sejni sobi Občine Črna na Koroškem (2. nadstropje), dne 21.07.2017 ob 11.00 uri. 
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5. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL 
 
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.10.2017. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva od 
ponudnika podaljšanje časa veljavnosti ponudbe za določeno obdobje. 
 
Rok izvedbe razpisanih del je: 

 pričetek del: takoj po podpisu pogodbe, predvidoma od 02. avgusta 2017.  

 dokončanje del: 31. december 2018. 
 
6. POGOJI SODELOVANJA 
 
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je 
registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. 

6.1 Tuji ponudniki 

 
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki 
Sloveniji. 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 
točke 12. II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točke 12 II. poglavja te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov 12 II. poglavja te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred 
pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v 
matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. 

6.2 Podizvajalci  

 
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.  
Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje drugi 
osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za 
ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja 
gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik 
kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 podpisano izjavo iz katere izhaja sposobnost podizvajalca iz 75. in 76. člena ZJN-3. 

 priložiti izjavo podizvajalca, iz katere je razvidno ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo ali 
ne. 

 
Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij o podizvajalcih iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
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namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne 
podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, podpisane izjave teh podizvajalcev ter 
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, 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 mora o morebitni 
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema 
predloga. 
 
V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, 
da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in ponudnik. 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu 
s tem členom, mora: 

 ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s 
strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu, 

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

 ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 
potrdil. 
 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno 
povezano s predmetom javnega naročila. 
 
Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno 
revizijsko komisijo.  

6.3 Skupna ponudba 

 
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo 
naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora 
vsebovati vsaj: 

 navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega  zastopnika, matična 
številka, davčna številka, številka TRR), 

 imenovanje vodilnega partnerja v skupini, pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in 
odgovorni osebi za podpis ponudbe  in pogodbe, 

 neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 

 področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež  vsakega partnerja v 
skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti, 

 izjava, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z 
javnim naročilom, 

 izjava partnerjev skupini, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred pričetkom 
naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, 
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 izjava partnerjev v skupini, da so seznanjeni z navodili ponudnikom, razpisnimi   
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

 določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 

 reševanje sporov med partnerji v skupini, 

 druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, 

 rok veljavnosti pravnega akta. 
 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik navesti vse, ki bodo 
sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati 
pogoje iz 75. člen ZJN-3. 
 

6.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 

 
Ponudnik lahko za javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje 
med njim in temi subjekti, v skladu z 81. členom ZJN-3.  
 
7. POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 
Ponudnik lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila (razpisno dokumentacijo) in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na portal javnih 
naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si, najpozneje do 14.07.2017 do 11.00 ure. Na zahteve za 
dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. 
 
Naročnik bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, na spletni strani: 
www.enarocanje.si. 
 
Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila in bodo obvezujoči za vse ponudnike.  
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni dokumentacijo v zvezi z 
oddajo javnega naročila. Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del le-te ter obvezujoči za vse ponudnike.  
 
Če bo prišlo do bistvenih sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik v 
skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno podaljšal 
rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in 
ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.  
 
8. DOPOLNITEV IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V 
primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to 
objavil na portalu javnih naročil. 
 
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri ali 
manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, 
ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. 
 

http://www.enarocanje.si/
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S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 
Vsaka sprememba, dopolnitev oziroma pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je 
sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
9. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA 
 
Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega 
naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki sodelujejo v posamičnih 
fazah izvedbe javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo 
osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge 
poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni 
podatki specifikacije del iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna 
vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v 
desnem zgornjem kotu z veliki črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je 
podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del 
podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne 
odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. 
 
10. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 
 
Naročnik lahko ravna skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 in pred potekom roka za odpiranje 
ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko skladno s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 v 
vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj 
pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti 
vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek.  
 
11. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 
 
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor 
določene ponudbe. 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 ne bi bila izpolnjena. V 
primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske 
komisije. 

II. PONUDBA 

 
1. JEZIK  
 
Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. 
 
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni 
dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov. 
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Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. 
Ponudnik priloži v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila original dokumenta v tujem jeziku, 
zraven pa slovenski prevod dokumenta. 
 
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen 
v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške 
ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem 
jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik. 
 
2. DOPUSTNOST PONUDBE 
 
Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in 
ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, 
določenim v projektni dokumentaciji in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela 
pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za 
neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

 
3. IZPOLNITEV IN PRIPRAVA PONUDBE 
 
Ponudba naj bo predložena v enem (1) izvirniku. 
 
Zaželeno je da je celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila natipkana ali napisana s 
čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in 
dokumentov ni dovoljeno spreminjati.  
 
Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva 
navedeni vrstni red. 
 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naj bo preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki 
naj bo zavezana oziroma zapečatena na način, da se omogoči pregled dokumentacije brez razvezovanja 
notarske vrvice in da ni mogoče dodajanje oziroma odvzemanje posameznih listov ponudbe. Ponudnik 
vloži dokumentacijo v mapo oziroma register tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi listi, 
ki so del dokumentacije in na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij ter vsebina zahtevanim 
dokumentov. Vse strani dokumentacije morajo biti tekoče oštevilčene. 
 
4. PREDLOŽITEV PONUDBE 
 
Ponudba mora biti zaprta v zapečaten ovitek. Ponudnik mora na ovojnico nalepiti priložen izvod 
(obrazca 9). 
 
Ovojnica mora biti zaprta ali zapečatena tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, 
da do tistega trenutka še ni bila odprta. 
 
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali 
predčasno odprtje ponudbe. 
 
5. DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE 
 
Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe. 
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Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti 
pripravljena v skladu s 3. in 4. točko tega poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter 
naslovljena na naslov naročnika. 
 
Naročnik umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom. 
 
6. POPRAVLJANJE NAPAK 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo 
ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki 
ponudbe. 
 
7. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE 
 
Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-
3. 
 
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali 
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem 
roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali 
dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in 
transparentnosti. 
 
Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, 
kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali 
dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne 
elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je 
mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi 
ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil iz nadaljnjega 
ocenjevanja. 
 
Vsa obvestila v zvezi z zahtevanimi dopolnitvami ponudbe kot tudi vso ostalo  komunikacijo - sporočanje 
bo naročnik pisno posredoval kontaktni osebi (pooblaščeni osebi za tolmačenje ponudbe) naveden v 
Obrazcu 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni 
dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez 
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in 
ponudbe v okviru meril, 
 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 
 

- istih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 
ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

 
8. RAČUNSKE NAPAKE 
 
Na glede na prejšnjo točko sme naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih 
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta 
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spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi 
nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem 
soglasju ponudnika 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. 
Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
Za računsko napako šteje: 
 

- če obstaja razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski, izraženimi z besedami, so 
merodajni izračunani zneski v številkah; 

- če se ugotovi računska napaka v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna cena na enoto 
in se popravi skupni zmnožek; 

- če se ugotovi računska napaka v seštevku, se popravi seštevek. 
 
Ponudnik Obrazec 4/2 – Izjava o popravi očitnih računskih napak izpolni in podpiše.   
 
9. NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV 
 
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku: 
 

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega 
naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z 
enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3, 

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členov ZJN-3. 
 
 
10. VARIANTNE PONUDBE 
 
Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane. 
 
 
11. PONUDBENA CENA 
 
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, 
popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano. 
 
Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe. 
 
12. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE 
 
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 

 Osnovna sposobnost ponudnika 

 Poklicna sposobnost ponudnika 

 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika 

 Tehnična in strokovna (kadrovska) sposobnost ponudnika 
 

12.1 Osnovna sposobnost, sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomska in finančna 
sposobnost ponudnika 
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Ponudnik svoji ponudbi obvezno priloži podpisano izjavo (obrazec 4), s katero dokazuje izpolnjevanje 
pogojev po 75. in 76. členu ZJN-3 – pogoji za izpolnjevanje osnovne sposobnosti, sposobnosti za 
opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne sposobnost ponudnika.  
 
Poklicna sposobnost ponudnika izhaja iz pogoja, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
naročila in jo prevzema v ponudbi, ter da je vpisan v ustrezen poslovni register. 
 
Glede ekonomske in finančne sposobnosti pa mora ponudnik ponuditi najmanj trideset (30) dnevni 
plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture. 
 
Opomba: Pisno izjavo predložijo vsi udeleženci v ponudbi (ponudnik, morebitni podizvajalci in izvajalci v 
skupnem nastopu, kot tudi subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo).  
 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti (obrazec 5/1) tudi naslednja dokazila:  

- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence S.BON 1, ki ne sme biti starejši od 30 dni od 
datuma oddaje ponudbe;  

- potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerega/ih bo razvidno, da v 
zadnjih šestih (6) mesecih račun/i ni/so bil/i blokiran/i. 
 

12.2. Tehnična in strokovna sposobnost 
 
Naročnik zahteva za izvedbo predmetnega javnega naročila izpolnjevanje določenih tehničnih in 
strokovnih sposobnosti v skladu z 76. členu ZJN-3. 
 
Tehnična sposobnost 
 
Seznam najpomembnejših referenc ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu v zadnjih petih letih 
pred oddajo ponudbe: 
 

- ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo najmanj dveh (2) referenčnih poslov 
(rednega vzdrževanja cest) vsaka v višini najmanj 70.000 € brez DDV, ki jih je ponudnik 
izvedel kot glavni izvajalec na javnih ali gozdnih cestah v zadnjih 5 letih. Iz referenc mora 
biti razvidno, da gre za vzdrževanje cest in ne rekonstrukcij in novogradenj. 

 
Navedene reference ponudnik dokazuje s predložitvijo potrdila naročnikov kot investitorjev za vsak 
objekt, ki ga ponudnik navaja, sicer navedene reference ne bodo priznane. Naročnik kot investitor, ki 
potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja pravna oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne 
more potrditi ponudnik sam sebi (obrazec 5/2). 
 
13. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti do naročnika le-temu predložiti originale 
bančnih garancij ali ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnicah. Finančna zavarovanja morajo biti 
brezpogojna in plačljiva na prvi pisni poziv upravičenca ter izdana po vzorcih iz dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. 

13.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 

Ponudnik predloži menično izjavo in menico v vrednosti 3 % od ponudbene vrednosti (brez DDV). 
Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe - menica mora biti veljavna najmanj do 
31.10.2017 z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. 
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Ponudnik mora predložiti:  
a) S strani ponudnika podpisan in žigosan vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe – 

menična izjava – (obrazec 7/1). 
b) Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menica. 

 
Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil le, če ponudnik: 
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne, 
- v določenem roku ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi, 
- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi, 
- ne sklene pogodbe v določenem roku, 
- v roku iz pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih  obveznosti ali 

drugih zahtevanih dokazil. 

13.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del 

 
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora po podpisu pogodbe v roku 14 dni izročiti naročniku ustrezno 
bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 % od pogodbene 
vrednosti z DDV za katere se daje finančno zavarovanje. To finančno zavarovanje velja od dneva 
izročitve in preneha veljati 30. dan po poteku roka za izvedbo pogodbenih del. Pogodba o izvedbi 
javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se med trajanjem pogodbe spremenijo izvedbeni roki 
razpisanih del, je izvajalec dolžan temu ustrezno predložiti tudi podaljšanje veljavnosti finančnega 
zavarovanja.  
 
14. IZLOČITEV PONUDBE 
 
Naročnik bo izločil: 

 nepravočasne ponudbe, 

 ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 12, II. poglavja teh navodil, 

 ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam. 
 
15. MERILA 
 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izbere na 
podlagi NAJNIŽJE CENE. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena 
najnižja vrednost. V primeru enakih vrednosti bo naročnik izvedel javni žreb. 
             
16. IZKLJUČITEV PONUDNIKOV, KI SO SODELOVALI PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE 
 
Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan s svetovalci ali katerokoli osebo, ki je 
pripravljala načrt, specifikacijo in drugo dokumentacijo, na katero se nanaša na ta razpis. 
 
17. POGOJI KAKOVOSTI IZVAJANJA RAZPISANIH DEL IN GARANCIJSKI ROKI 
 
Ponudnik mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 
predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in 
normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se morajo 
izvajati s strokovno usposobljenim kadrom. 
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18. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE 
 
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški 
prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more 
biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v 
zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika. 
 
19. PODATKI O LASTNIŠKI STRUKTURI 
 
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva 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. 

 
 
20. ZAVEZA IZVAJALCA 
 
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje: 

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila, da v skladu z njimi daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod 
navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmetnih del; 

-   da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo; 
-  da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del in z lokacijo, kjer se bodo 

izvajala predmetna dela; 
- da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe; 
- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter 

ureditvi delovnih pogojev in vseh drugih predpisov, ki urejajo izvajanje javnega naročila po tem 
razpisu; 

- da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev; 
- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi. 

 

III. PREGLED PONUDB 

 
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti 
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. 
 
Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev 
najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje. 
 

 IV. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 

 
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik v skladu z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 
odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu 
javnih naročil.  
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V. POGODBA 

 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe (obrazec 8). 
 
Ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe. 
 

VI. PRAVNO VARSTVO 

 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: 
ZPVPJN), po postopku in način kot ga določa zakon. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega 
naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje 
naročnika, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za 
pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:  

 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 

 ime naročnika, 

 oznako javnega naročila, 

 predmet javnega naročila, 

 očitane kršitve, 

 dejstvo in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 

 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem, 

 navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz EU sredstev in iz 
katerega sklada. 

 
Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti 
potrdilo vplačilu takse v višini 1.500,00 EUR. 
 
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski 
in revizijski postopek, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na 
plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke: v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 
16110-7111290-XXXXXXLL(oznaka X pomeni številko objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni 
označbo leta; v  kolikor je številka objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča 
mesta spredaj piše 0).  
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 
povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu, pristojnemu za 
javna naročila. 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 
se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v 8 delovnih dneh od dneva: 

 objave obvestila o javnem naročilu ali  

 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s 
tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika iz dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega 
obvestila o naročilu, ali  
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  prejema povabila k oddaji ponudb. 
 
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana 
oseba in 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil 
potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od 
prejema s sklepom zavrže. 
 

VII. JAMSTVO ZA NAPAKE 

Izbrani izvajalec, s katerim naročnik sklene pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili 
Obligacijskega zakonika. 
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obrazec 1 
 
 
 
 

PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA  
 
 
 
 

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE ČRNA NA 
KOROŠKEM ZA LETO 2017 IN 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ponudnik nastopa: 

 1. sam 
 2. s skupno ponudbo 

 3. s podizvajalci 
 (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
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obrazec 2 
 
 

VSEBINA PONUDBE - KAZALO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije – kazalo in ga oštevilči. 
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obrazec 3 
 

PODATKI O PONUDNIKU 
 

 
PONUDNIK IZPOLNI, V KOLIKOR IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI: 
Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve dokumentov po ZUP v Republiki Sloveniji je 
g./ga.__________________, stanujoč/a_____________________________(ulica, hišna številka, poštna 
številka in kraj v Republiki Slovenije). 
 
 
DOVOLILO: 
Naročniku dovoljujem, da naše navedbe v tej ponudbi preveri v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v 
uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o 
izpolnjevanju pogojev. 
 
 
 
 
Ponudnik: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
 

 MSP: malo ali srednje podjetje

Popoln naziv ponudnika: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslov: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matična številka: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Davčna številka:      Pristojni davčni urad: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ali je podjetje MSP*:            DA                      NE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Številka transakcijskega računa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontaktni podatki osebe pooblaščene za tolmačenje ponudbe: 
 
Telefon:           E-pošta: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakoniti zastopnik ponudnika: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Podpisnik pogodbe: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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obrazec 3/1 
 

SEZNAM PODIZVAJALCEV Z NAVEDBO DEL, KI JIH BODO OPRAVLJALI 
 

 
1. 

 
Podizvajalec: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

 
2. 

 
Podizvajalec: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

 
3. 

 
Podizvajalec: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

 
4. 

 
Podizvajalec: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

5.  
Podizvajalec: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

 
 
 
 
Datum:                                               Žig:                                                  Podpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
Obrazec 3/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje 
podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati. 
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obrazec 3/2 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 

 
DOVOLILO: 
Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe v tej ponudbi preveri v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v 
uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o 
izpolnjevanju pogojev. 
 
 
 
Podizvajalec: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
Ponudnik: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
Opomba: 
Obrazec 3/2 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V 
primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 

Popoln naziv podizvajalca: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslov: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matična številka: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Davčna številka:      Pristojni davčni urad: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Številka transakcijskega računa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefon:           E-pošta: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Odgovorna oseba podizvajalca za izvedb del: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vrednost del z DDV: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Obrazec 3/2a 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA 
 
 
 

V zvezi z javnim naročilom _____________________ 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega 
naročila z deli v vrednosti ____________________EUR brez DDV oz. ____________________EUR z DDV 
v skladu z razpisnimi pogoji: 
 
Izjavljamo (ustrezno označi): 
 

1) DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo nepreklicno soglasje, na podlagi 
katerega bo naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca direktno nam, v skladu z določili ZJN-3. 
Prav tako se zavezujemo, da bomo v primeru, da bo ponudnik izbran, z njim sklenili pogodbo, ki 
jo je le-ta dolžan predložiti naročniku. 
 
 
 

2) NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil. 
 
 
 
Kraj in datum:              Ime in priimek: _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opomba: 
V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 
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Obrazec 3/2b 
 

 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA, 
 

DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 
 
 
 
Ponudnik: ……………………………………………, ki ga zastopa: …………………………….. 
 
 
v zvezi z javnim naročilom _____________________ 
 
 
izjavljamo, da v času oddaje ponudbe ne nastopamo s podizvajalci, ter smo seznanjeni z določili 
zakonodaje na področju javnega naročanja.  
 
 
 
Datum:                                               Žig:                                                  Podpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opomba: 
V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci, izpolni ta obrazec. 
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obrazec 3/3 
 

SEZNAM PARTNERJEV V SKUPNI PONUDBI 
 

 
1. 

 
Partner v skupni ponudbi: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

 
2. 

 
Partner v skupni ponudbi: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

 
3. 

 
Partner v skupni ponudbi: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

 
4. 

 
Partner v skupni ponudbi: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

5.  
Partner v skupni ponudbi: 
 
Dela, ki jih bo opravljal: 
 

 
 
 
 
Datum:                                               Žig:                                                  Podpis:  
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
Obrazec 3/3 ponudnik predloži le v primeru skupne ponudbe. V primeru, da je več partnerjev, je potrebno obrazec 
kopirati. 
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obrazec 3/4 
 

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI 
 

 
DOVOLILO: 
Naročniku dovoljujem, da naše navedbe v tej ponudbi preveri v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v 
uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o 
izpolnjevanju pogojev. 
 
 
 
Ponudnik: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
Partner: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
Opomba: 
Obrazec 3/4 ponudnik predloži le v primeru skupne ponudbe. V primeru, da je več partnerjev, je potrebno obrazec 
kopirati in ga priložiti za vsakega partnerja posebej. 

 
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi 
naročila, ki mora vsebovati vsaj: 
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega  zastopnika, matična številka, davčna 

številka, številka TRR), 

Popoln naziv partnerja: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslov: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matična številka: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Davčna številka:      Pristojni davčni urad: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Številka transakcijskega računa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefon:            E-pošta: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Odgovorna oseba za izvedb del: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dela, ki jih bo partner opravljal: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vrednost del z DDV: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- imenovanje vodilnega partnerja v skupini,pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za 
podpis ponudbe  in pogodbe, 

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež  vsakega partnerja v skupini v % in 

vrednost del, ki jih prevzema posamezni  partner v skupini in njihove odgovornosti, 
- izjava, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni s plačilnimi pogoji iz  dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, 
- izjava partnerjev skupini, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas 

pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, 
- izjava partnerjev v skupini, da so seznanjeni z navodili ponudnikom, razpisnimi   
- pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 
- reševanje sporov med partnerji v skupini, 
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, 
- rok veljavnosti pravnega akta. 
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obrazec 4 
 

 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI, SPOSOBNOSTI ZA 

OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTIM TER EKONOMSKE IN FINANČNE 
SPOSOBNOSTI 

 
 
Ponudnik: ……………………………………………, ki ga zastopa: …………………………….. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo   i z j a v l j a m o 

1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12-UPB2; KZ-1): 
 

- terorizem (108. člen KZ-1), 
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 
- goljufija (211. člen KZ-1), 
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 
- pranje denarja (245. člen KZ-1), 
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
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- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1); 

2. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3; 

3. da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s 
predpisi države naročnika, nismo imeli zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov 
za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več; 

4. da na dan oddaje ponudbe nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 

5. da nudimo 30 dnevni plačilni rok; 
6. v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila 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; 

7. da nismo v postopku prisilne poravnave ali za nas ni bil podan predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

8. da nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

9. da nismo v postopku prisilnega prenehanja, za nas ni bil podan predlog za začetek postopka 
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne 
upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem 
položaju. 

10. da ne naš gospodarski subjekt niti naš zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli 
državi obsojen za postopke v zvezi s poklicnim ravnanjem; da ni storil velike strokovne napake ali 
hujše kršitve poklicnih pravil, kar bi mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokazal; 

11. da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je 
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; 

12. da nam ni znano nasprotje interesov, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji, ustreznem 
obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v povezavi z našim sodelovanjem v 
postopku oddaje javnega naročila, 

13. da nismo neposredno ali posredno sodelovali pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila 
oz. nismo svetovali naročniku ali bili kako drugače vključen v pripravo postopka oddaje javnega 
naročila oz. nismo povezani z gospodarskim subjektom, ki  je svetoval naročniku ali bil kako 
drugače vključen v pripravo postopka oddaje javnega naročila, 

14. da se nam ni zgodilo, da bi bila prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila, sklenjena z 
naročnikom, ali prejšnja koncesijska pogodba predčasno odpovedana oziroma so bile v zvezi z 
navedeno prejšnjo pogodbo naložene odškodnina ali druge primerljive sankcije; 

15. da nismo, pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče 
razlage ali teh informacij niso zagotovili; 

16. da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da fotokopije priloženih listin 
ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij 
prevzemamo popolno odgovornost; 

17. da lahko dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, opravljamo na podlagi vpisa v Sodni 
register oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ter da glede na predmet javnega naročila 
izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje in imamo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, vsa potrebna dovoljenja; 
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18. da bomo imeli ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti na voljo zahtevano število kadrov, ki 
izpolnjujejo vse zahtevane pogoje; da smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, 
zaposlovanja in delovnih pogojev in da bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo; 

19. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11); 

20. da bomo, v kolikor bomo izbrani, v roku 8 dni od poziva naročnika posredovali naslednje 
podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, 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; 

21. da sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za to javno naročilo; 
22. da bomo naročniku posredovali vse dokumente in listine, ki bi jih le-ta zahteval na vpogled v 

zvezi z javnih razpisom; 
23. da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava. 

 
 
 
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika, da lahko za namene javnega razpisa pridobi podatke iz 
uradnih evidenc pri pristojnem organu. 
 
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
V primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se dokazila o izpolnjevanju pogojev predložijo 
za vsakega posameznega ponudnika oziroma partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca posebej, obrazec 
izjave se kopira v potrebnem številu. 
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obrazec 4/1 
 
 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
Ponudnik: ……………………………………………, ki ga zastopa: …………………………….. 
 
 
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik, Občina Črna na Koroškem, za namene javnega razpisa 
…………………………………………………………………., objavljenega na Portalu javnih naročil z dne, 
______________, pod št. objave _________, 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:_________________________________________________(vpisati priimek in 
ime pooblaščene osebe – direktor, poslovodja) 
 

 EMŠO: ____________________ 
 

 Datum in kraj rojstva: __________________________________________________ 
 

 Občina rojstva: _______________________________________________ 
 

 Naslov prebivališča: __________________________________________________ 
 

 Državljanstvo: __________________________________________________ 
 

 Moj prejšnji priimek: __________________________________ 
 

 Podpis: ______________________________________(podpis pooblaščene osebe – direktor, 
poslovodja) 

 
 
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
V primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se izjava predloži za vsakega posameznega 
ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se kopira v potrebnem številu. 
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obrazec 4/2 

 
 

IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK 
 
 
Ponudnik: ……………………………………………, ki ga zastopa: …………………………….. 
 

 
 
Soglašamo, da naročnik popravi očitne računske napake v ponudbi, ki so ugotovljene pri računskem 
preverjanju ponudb.  
 
Naročnik bo očitne računske napake odpravil ob pisnem soglasju ponudnika v primeru: 
 

- če obstaja razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski, izraženimi z besedami, so 
merodajni izračunani zneski v številkah; 

- če se ugotovi računska napaka v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna cena na enoto 
in se popravi skupni zmnožek; 

- če se ugotovi računska napaka v seštevku, se popravi seštevek, 
- če se ugotovi napačno zapisana stopnja DDV, se popravi v pravilno. 

 
Pri odpravi računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 
 
  
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
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obrazec 5/1 
 
 

S.BON IN POTRDILA BANK 
 
 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi naslednja dokazila:  
- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON 1, ki ne sme biti starejši od 30 

dni od datuma oddaje ponudbe;  
- potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerega/ih bo razvidno, da v 

zadnjih šestih (6) mesecih račun/i ni/so bil/i blokiran/i. 
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obrazec 5/2 
 

REFERENCE PONUDNIKA ZA DELA V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO 
PONUDBE 

 
 
1. 

 
Predmet naročila  
(objekt in vrsta del): 
 
Vrednost del (brez DDV): 
 
Leto in mesec izvedbe del: 
 
Naročnik kot investitor del: 
 
Kontaktna oseba naročnika kot 
investitorja in telefonska številka 

 

 
2. 

 
Predmet naročila  
(objekt in vrsta del): 
 
Vrednost del (brez DDV): 
 
Leto in mesec izvedbe del: 
 
Naročnik kot investitor del: 
 
Kontaktna oseba naročnika kot 
investitorja in telefonska številka 

 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
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obrazec 5/3 
 
 

POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA 
 
 
Naročnik kot investitor:……………………………………………………………………….. 
 
izvedbe del na objektu: 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
potrjujemo, da smo z izvajalcem: 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
sklenili pogodbo za izvedbo (navedite dela), ………………………………………………..,  
 
v vrednosti ……………………………………….EUR (brez DDV), 
 
ki jih je tudi pravočasno, strokovno in kvalitetno izvedel v skladu z določili pogodbe. 
 
Mesec in leto izvedbe del: ………………………………………………………………….. 
 
 
Morebitne druge pripombe naročnika kot investitorja: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
 
Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije: 
………………………………… tel. ……………………… elektronski naslov: ………………………. 
 
 
Kraj in datum:                                  Žig potrjevalca reference:                   Ime in podpis odgovorne  
                                                                                                                osebe potrjevalca reference 

 
 
 
 
 
 
Opomba: 
Naročnik kot investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da 
navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu. 



 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

Telefon: 02 870 48 10 

Fax:       02 870 48 21 

e-mail:   obcina@crna.si 
 

Vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Črna na Koroškem za leto 2017 in 2018 
 36 

 
 

obrazec 6 

PONUDBA št. ………….. 
 
V skladu z razpisnim pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bomo razpisana dela 
izvedli za tukaj navedeno ponudbeno ceno, ki je fiksna in nespremenljiva do končne izvedbe razpisanih 
del. V navedeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. 
 

1. PONUDBENA CENA 

 
Ponudbena cena (brez DDV) 

 
 

EUR 

 
Popust (……….. %) 

 
 

EUR 

 
Ponudbena cena s popustom (brez DDV) 

 
 

EUR 

 
DDV ……% 

 
 

EUR 

 
Ponudbena cena z DDV 
 

 
 

EUR 

 
z besedo: _______________________________________________ in .…/100 EUR 

 
2. ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL 

              Rok izvedbe razpisanih del je: 

  pričetek del: takoj po podpisu pogodbe oz. 02. avgust 2017, 

 dokončanje del: 31. december 2018. 
 

3. VELJAVNOST PONUDBE 
Naša ponudba velja do 31.10.2017. 

 
4. GARANCIJSKI ROK 

Za dela (oporni zidovi, prepusti, kašte, …) najmanj tri (3) leta, pri čemer začne teči garancijski 
rok od datuma prevzema del. 
 

5. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega 
izvajalca. 
 

6. Z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. 
 
 
 

Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
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obrazec 6/1 
 

POPIS DEL 
 
 
Ponudnik temu obrazcu priloži izpolnjen, žigosan in podpisan ponudbeni predračun (popis del), ki je 
sestavni del ponudbe. Spremembe le tega niso dopustne. Ponudnik mora ovrednotiti vse postavke 
popisa. 
 
Ponudbeni predračun mora ponudnik predložiti tudi v digitalni obliki (na CD-ju). 
 
Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, kakor tudi 
davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujeno delo, mora le tega 
navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo 
navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo 
upoštevali. Popis del mora biti izpolnjen na originalnih popisih naročnika in izražati ceno na enoto za vse 
postavke popisa. V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške. Cene za izvedbo 
razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan 
posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Če je po presoji naročnika ponudnik ponudil neobičajno nizko 
ceno, bo naročnik ravnal skladno z določili 86. člena ZJN-3. V kolikor bo ugotovljeno, da je ponudba 
neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil. 
 
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme s čemer so natančno 
opredeljene njene tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomestno opremo drugega proizvajalca 
in tipa pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujene opreme enakovredne ali boljše od tistih v 
popisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi 
spremembami oziroma dopolnitvami projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo 
ponudnika. 
 
Navedba opreme v postavkah popisa vključuje tudi: 

- dobavo oziroma transport, 

- montažo vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, 

- nastavitve vključno z morebitnim kalibriranjem, 

- zagon, testiranje in meritve vključno s poročili, 

- šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, 

- projektantski nadzor,  

- navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, 

- vse potrebne certifikate oziroma potrdila, geodetski posnetek, 

- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času 
izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta. Zavarovanje mora biti izvršeno pri 
pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police dostaviti naročniku. 

 
Opis gradnje zajetih v ceni: 

- izvedba po opisu v posameznih postavkah, 

- vsa zavarovanja, podpiranja in odri, 

- vsi transporti, 

- odstranitev zavarovanj in odrov, 

- čiščenje, vključno s finalnim čiščenjem objekta. 
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Izvajalec mora sam zagotoviti in v ponudbeni predračun vključiti tudi stroške gradbiščne elektrike in 
vode, v kolikor le to tudi potrebuje za izvedbo del. 
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obrazec 7/1 

 
 
 

MENIČNA IZJAVA 
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 
 
Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo __________________________________, ki je bilo 
objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. ______________ dne __________, izročamo naročniku 
OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM, eno (1) bianco menico, na kateri 
je pooblaščena oseba za zastopanje:  
 

KRAJ 

ŽIG 
NAROČNIK – ime in priimek pooblaščene osebe 

ter podpis DATUM 

 
S to izjavo pooblaščamo OBČINO ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ki jo 
zastopa županja Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak, da s klavzulo »brez protesta« izpolni to 
bianco menico v višini 3% od ponudbene vrednosti (brez DDV). Obenem pooblaščamo OBČINO ČRNA NA 
KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter 
uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (finančno zavarovanje za 
resnost ponudbe).  
 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM menice ne sme trasirati.  
 
OBČINO ČRNA NA KOROŠKEM pooblaščamo, da menico domicilira pri 
………………………………………………………………………… (pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun 
številka …………………………………………………………………………………………..  
 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne 31.10.2017. 

KRAJ IZDAJATELJ MENICE 

DATUM PRIIMEK IN IME 

ŽIG 

DELOVNO MESTO 

PODPIS 

 
 
 
Priloga:  

- 1x bianco menica  
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obrazec 7/2 

 
 
 

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA PO EPGP-758 
 
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ 
 
Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla 
 
ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije) 
 
GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila) 
 
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ……………… EUR (vpiše se znesek s številko in besedo in valuto – 10 % 
pogodbene vrednosti (z DDV )) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 
SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj 
predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.) 
 
DATUM VELJAVNOSTI: …………… (vpiše se datum zapadlosti garancije) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku 
javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do 
višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki 
predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z 
izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani 
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listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu 
naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim 
v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu po slovenskem 
pravu. 
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 
pod št. 758.   
 
 
 

                             garant  (žig in podpis) 
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obrazec 8 
 
 

VZOREC POGODBE 
 

POGODBA za izvedbo 
VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM 

(za leto 2017 IN 2018) 
 
 
POGODBENE STRANKE: 
 
 
NAROČNIK:       Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ki 
jo zastopa  

županja mag. Romana Lesjak  
 
Matična številka naročnika:   5883679000 
ID za DDV:        SI44743548 
Proračunska postavka naročnika:  PP 11008 in 11010 
        
 
(v nadaljevanju naročnik) 
 
 
ZGS:       Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, ki  

ga zastopa direktor Damjan Oražem, univ.dipl.inž.gozd., 
matična številka: 
ID za DDV:        SI 
 
in 
 
IZVAJALEC:        ……………………………………………………………………,  

ki ga zastopa  
direktor ………………………………………..  

 
Matična številka izvajalca:    ……………………………………… 
Davčna številka izvajalca:    ……………………………………… 
Št. TRR izvajalca:            ……………………………………… 
 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
 
I. PREDMET POGODBE 
 

1. člen 
 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v delo Vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine 
Črna na Koroškem za leto 2017 in 2018. 
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Pogodbena dela se bodo vršila na osnovi: 
 dokumentacije predmetnega javnega naročila, 
 tehničnih specifikacij, ki so sestavni del dokumentacije javnega naročila, 
 ponudbe/predračuna izvajalca del št. ………………….. z dne ………………………., oziorma veljavni cenik, ki 

so priloga tej pogodbi in 
 letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in operativni program dela, ki jih izda ZGS. 
 
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku oddaje javnih naročil male vrednosti, ki je 
bil objavljen na Portalu javnih naročil dne …………………. pod št. ……………. 
 
Naročnik in ZGS sta dolžna pred pričetkom izvajanja izročiti izvajalcu operativni program del. Strokovno 
izvedbo del nadzira ZGS. Po končanih delih je ZGS dolžan prevzeti dela. 
 
 
II. VREDNOST POGODBENIH DEL 
 

2. člen 
 
Vrednost pogodbenih del za izvedbo, kot so opredeljena v predhodnem členu te pogodbe, znaša: 
 

 
 
 
 

 
 
 

(z besedo): ………………………………………………….. evrov …../100. 
 
 
V skupnem znesku izražena cena je nespremenljiva. Cena vključuje delo in vgrajen material za ves 
pogodbeni obseg del. Cene na enoto mere so fiksne. 
 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe izvajalca, 
skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

3. člen 
 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz ponudbe in po dejansko 
izvršenih količinah na osnovi računov oziroma začasnih situacijah, ki jih potrdi ZGS. 
 
 
 
 
 
 

4. člen 

Vrednost brez DDV: ………….. € 

Popust ………….. € 

Vrednost z upoštevanim popustom ………….. € 

DDV (9,5%) ..………… € 

SKUPAJ z DDV: ………….. € 
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Presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v letnem programu vzdrževanja gozdnih cest, bo izvajalec 
lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila, ki ga v sodelovanju z občino izda ZGS, po cenah iz 
ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah. 
 

5. člen 
 
Izvajalec je obvezan naročniku dostaviti s strani ZGS, OE Slovenj Gradec potrjen račun oziroma situacijo 
do 15. za pretekli mesec. ZGS je dolžan račun oziroma situacijo pregledati in napisati kolavdacijski 
zapisnik. Potrjen račun oziroma situacijo s kolavdacijskim zapisnikom mora ZGS vrniti v roku 5 dni po 
prejemu. 
 
Naročnik pregleda in potrdi situacijo v roku 8 dni od prejema in če ji ne ugovarja, se šteje, da je potrjena 
s potekom tega roka. 
 
Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, ampak se te korekture 
upoštevajo v naslednji situaciji. 
 

6. člen 
 
Na podlagi 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, 
št. 59/10, 111/13) morajo od 1.1.2015 dalje  pravne in fizične osebe, ki za Občino Črna na Koroškem 
dobavljajo blago, izvajajo gradnjo, Občini Črna na Koroškem pošiljati račune izključno v elektronski obliki 
(e-račun) prek spletnega programa Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), ki je dostopen na 
naslovu www.ujp.gov.si ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne 
obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov in so objavljeni na spletni 
strani UJP. 
 
V primeru, da račun ne bo poslan v predpisani obliki in na način iz prejšnjega odstavka, bo zavrnjen. 
 

7. člen 
 
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s 
podizvajalci in jih naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec 
predložiti v potrditev. Vrednost posla, ki ga prevzema glavni izvajalec, ne more biti manjša od vsote 
vrednosti poslov vseh podizvajalcev.  
 
V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo (5. točka 94. člena Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3)), izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi 
potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec 
predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčev terjatev do 
ponudnika. Glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku 30 dni od uradnega datuma 
prejema računa. 
 
V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila (6. točka 94. člena ZJN-3), mora glavni izvajalec 
naročniku posredovati najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije svojo pisno 
izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s 
predmetom javnega naročila. 
 

http://www.ujp.gov.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
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Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem določilom, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za 
uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 

7.a člen 
 
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci: 
1. 
………………………………………………………………………………………………………..…. (naziv, polni naslov, matična 
številka, davčna številka in transakcijski račun). 
 
Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 
 
…………………………………………………………………………………………………….…… (predmet, količina, vrednost, kraj 
in rok izvedbe teh del). 
 
2. 
…………………………………………………………………………………………………….….…. (naziv, polni naslov, matična 
številka, davčna številka in transakcijski račun). 
Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 
………………………………………………………………………………………………………..… (predmet, količina, vrednost, kraj 
in rok izvedbe teh del). 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v 
ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja 
naročnika in ob pogoju, da novi izvajalce izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. 
Zamenjavo podizvajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, ki jo mora podati naročniku najkasneje v petih 
(5) dneh po spremembi podizvajalca in kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija: 

 svoja izjava, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor 
zamenjuje podizvajalca); 

 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno novemu 
podizvajalcu; 

 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter 
 vsa dokumentacija, ki se v razpisni dokumentaciji zahteva za podizvajalca. 

 
Naročnik mora izvajalčevemu predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od 
prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej 
pogodbi. 
 
Vsi, v tem členu, navedeni podizvajalci, so v ponudbi podali zahtevo, na podlagi katere naročnik 
namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 
 
Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji 
ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico  odstopiti od te pogodbe. 
 

8. člen 
 
Če naročnik ne plača pravočasno zneskov po potrjenih situacijah, je dolžan plačati izvajalcu zakonite 
zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije do dneva plačila. 
 
IV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
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9. člen 

 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- 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; 

 
je nična. 
 
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

10. člen 
 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo ter 
da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno izvedbo del. 
 

11. člen 
 
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje: 
 da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi 

predpisi in pravili stroke (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, 
priporočili in normativi) ter tehničnimi zahtevami javnega razpisa, v katerem je bil izbran in v skladu z 
navodili naročnika ter s strani ZGS kot strokovnega nadzora nad izvedbo del tako, da ne bo ovir za 
prevzem del po preteku pogodbenega roka. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da element, ki 
je bil ponujen, ne ustreza tehničnim zahtevam iz javnega razpisa, se izvajalec zavezuje element 
zamenjati s takim, ki tehničnim zahtevam ustreza, brez dodatnih finančnih zahtev nasproti naročniku 
in brez zahtevkov za podaljšanje roka izvedbe del; 

 da bo upošteval vse značilnosti izvajanja gradenj, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in 
pomožnih prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane težavne okoliščine; 

 da bo pred pričetkom gradbenih del, v kolikor bo to zahtevala narava del,  pridobi upravno 
dovoljenje za zaporo ceste; 

 da bo zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo; 
 da bo mogočil ZGS stalni nadzor nad deli in količino ter kakovostjo uporabljenega materiala; 
 da bo dela opravljal v skladu z operativnim programom del; 
 da bo v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil 

takojšnje ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir; 
 da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu 

in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za morebitne opustitve zgornjih ukrepov 
prevzame izvajalec popolno odgovornost; 

 da bo za predpisane vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku ustrezne certifikate 
(dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru mora za predložene 
certifikate priložiti tudi slovenski prevod, sicer jih naročnik ne bo upošteval), garancijske liste in 
opravil predpisane preizkuse; 
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 da bo na zahtevo naročnika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. 
Stroške takšnih preiskav bo plačal izvajalec, če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali 
izvedenih del, sicer pa naročnik; 

 da bo sproti in pravočasno koordiniral gradnjo z deli podizvajalcev. Izvajalec po tej pogodbi nosi vse 
škodne stroške na objektu, ki bi se lahko pojavili kot posledica nekoordiniranega dela s podizvajalci; 

 v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na 
gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, 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 (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov 
prevzem. Izvajalec je odgovoren za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh v skladu s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z odpadki; 

 da bo opravil čiščenje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta, vključno z 
odvozom odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih.  
 

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po Zakonu o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15; v nadaljevanju: 
ZGO-1). 
 

12. člen 
 
Naročnik pooblašča izvajalca, da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, skladno z zakonodajo, ki ureja 
ravnanje z odpadki. 
 
Pooblaščeni izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viški izkopanega materiala deponirali skladno z 
Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS, št. 34/2008, 61/2011). 
 
V kolikor naročnik ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloženi v naravo, jih naročnik lahko 
odstrani na stroške izvajalca del in stroške odstranitve in deponije odšteje od zneska končnega računa. 
 
Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih 
skladno s predpisi sme uporabljati.  
 
 
VII. ROK DOKONČANJA DEL 
 

13. člen 
 
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem pogodbenih del pričeti takoj po podpisu pogodbe oz. 02.08.2017. 
 
Rok dokončanja del je 31.12.2018. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu z letnim programom del pri 
vzdrževanju gozdnih cest in operativnimi programi dela, ki jih bo izdelal ZGS. Operativni program dela je 
podrobnejši izvedbeni dokument letnega programa del pri vzdrževanju gozdnih cest, kjer so opredeljeni 
tudi roki za izvedbo del, če rok za izvedbo posameznih del ne bo določen, je skrajni rok za izvedbo teh 
del do 30.11. v tekočem letu. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
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VIII. POGODBENA KAZEN 
 

14. člen 
 
Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naročnik zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen v 
višini 2‰ (dva promila) od celotne vrednosti pogodbenih del (vključno z DDV) za vsak koledarski dan 
prekoračitve roka. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 5% od vrednosti pogodbenih del.  
 
V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani naročnika ali višje sile, je izvajalec dolžan 
naročniku takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati podaljšanje roka izvedbe. Če rok 
izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi izvajalca. 
 
Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode 
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodben kazni. 
 
V kolikor naročnik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec 
pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ter 
dogovorjeni kakovosti, bo naročnik dokončanje del oddal drugemu na račun izvajalca. 
 
IX. FINANČNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJSKI ROK 
 

15. člen 
 
Izvajalec se zavezuje naročniku izročiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV v roku 14 dni od podpisa 
pogodbe. 

 
16. člen 

 
Izvajalec daje 3 letno garancijo za kakovost izvedenih del (oporni zidovi, kašte, prepusti,…), za solidnost 
gradnje pa 10 let. Za vsa izvedena dela po tej pogodbi se garancijska doba šteje od datuma prevzema 
del. V primeru, da se v tem času pojavijo napake zaradi nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, 
jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v roku, ki je naveden v pisnem obvestilu ZGS. 
 
Za vgrajeno opremo in industrijske objekte veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev. 
 
Izvajalec je dolžan v garancijski dobi sproti odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na izvršenih 
delih in vgrajenem materialu in opremi po predhodnem pisnem obvestilu naročnika in v roku, ki ga 
skupno določijo naročnik, ZGS in odgovorni vodja izvajalca. 
 
X. PREVZEM DEL 

 
17. člen 

 
ZGS se zavezuje izvesti kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del najkasneje v roku 10 dni po 
prejetju izvajalčevega obvestila. Datum prevzema ZGS sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti 
pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu. Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o 
prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem: 
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- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 
stroke; 

- kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo; 
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti; 
- druge pomembnejše ugotovitve; 
- datum prevzema del. 

 
Če izvajalec ne odpravi v primernem sporazumno dogovorjenem roku pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene pri kvalitetnem pregledu, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu 
na stroške izvajalca iz te pogodbe. Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene 
v zapisniku o kvalitetnem pregledu, je naročnik dolžan v roku 10 dni pisno prevzeti izvršena dela. 
 
XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

18. člen 
 
Odgovorni pooblaščeni predstavnik in skrbnik pogodbe naročnika po tej pogodbi je Mojca Dimnik, višja 
svetovalka za komunalno in cestno dejavnost na Občini Črna na Koroškem.  
 
Strokovni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te 
pogodbe, bo s strani naročnika opravljal ZGS, OE Slovenj Gradec. Odgovorni pooblaščeni predstavnik 
Zavoda za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec je Hinko Andrejc, univ. dipl.inž.gozd. 
 
Odgovorni predstavnik izvajalca in njegov skrbnik po tej pogodbi je: …………………………. 
 
 
XII. ODSTOP OD POGODBE 
 

19. člen 
 
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru: 

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih 
obveznosti; 

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne 
začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje; 

- če ZGS izvajalca že tekom izvajanja del opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili 
stroke, izvajalec pa tega ne upošteva;   

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo letnega programa vzdrževanja 
gozdnih cest; 

Naročnik ima pravico začeti ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe v primeru: 
- da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, kot je predviden v tej pogodbi. 

 
Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru 

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti; 
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. 

 
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele po tem, ko je dal 
naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 8 delovnih dni, 
naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je možno prekiniti samo pisno z izjavo, 
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ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba 
prekinja. 
Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je 
utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima 
nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del. Če stranki sporazumno razdreta 
pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe. 
 
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

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

21. člen 
 
Pogodbene stranke bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da spora 
stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 
 

22. člen 
 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter pogodbo o zavarovanju 
odgovornosti. 
 

23. člen 
 
Ta pogodba je napisana v šestih (6) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) 
izvoda podpisane pogodbe. 
 
 
Številka pogodbe: 430-0009/2017 
 
NAROČNIK:     Zavod za gozdove Slovenije:       IZVAJALEC: 
Občina Črna na Koroškem                 …………………… 
 
Županja:       Direktor: Damjan  ORAŽEM            Direktor: 
Mag. Romana Lesjak    po pooblastilu spec. Milan TRETJAK         

 

 
Črna na Koroškem: ………………   Slovenj Gradec, ……….……...      ………….……… 
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obrazec 9 

 
 

OBRAZEC PRIJAVE 
 
 
Obrazec na naslednji strani je treba izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je 
ponudba. 
 
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev 
ali predčasno odprtje ponudbe. 
 



 

 
 

PONUDNIK: 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
 
 
Ponudbo prevzel: 
(vpiše glavna pisarna-vložišče) 
 
Datum in čas prejema kuverte: 
 
 
 

NE ODPIRAJ-PONUDBA!                    OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

                            Center 101 
                            2393 Črna na Koroškem 
 
 
 
 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2017   
(ŠT. 430-0009/2017) 
 
ZA ODDELEK ZA KCG 


