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                                                              Center 101 
                                                              2393 Črna na Koroškem 
                                                              T: 02 87 04 810 
                                                             F: 02 87 04 821 
                                                            E: obcina@crna.si 
 
 

Predmet javnega naročila:         »Sanacija plazu Kavšak« 
 

 
 
Vrsta postopka za oddajo  
javnega naročila:                                Naročilo male vrednosti (30. a člen ZJN-2) 
 
Št. javnega naročila:                          NMV4961/2015 
 
Javno naročilo je objavljeno:           Portal JN (11.08.2015) 
 
 
Naročnik namerava z izbranim izvajalcem skleniti pogodbo pod pogojem, da bo prejel sklep o 
sofinanciranju s strani RS, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, na 
podlagi Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 12. in 16.9.2014.  
V kolikor naročnik ne pridobi sofinancerskih sredstev, ne bo sklenil pogodbe z izbranim izvajalcem. 

 
Črna na Koroškem, avgust 2015 

 
 



 

 

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 

 

 

Razpisna dokumentacija – »Sanacija plazu Kavšak«                                               2 

KAZALO VSEBINE 
 
POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI 
ODDAJI JAVNEGA NAROČILA ............................................................................................................ 3 

1. NAROČNIK: ........................................................................................................................... 3 

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: ........................................................................................... 3 

3. VRSTA POSTOPKA: ................................................................................................................ 3 

4. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL: ................................................ 4 

5. ODDAJA PONUDB NAROČNIKU: ........................................................................................... 4 

6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB: ............................................................................................... 4 

7. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM: ................................................................................ 4 

8. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE ........................................................................... 5 

9. ZAHTEVE NAROČNIKA, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE .... 5 

10. POGOJI POPOLNE PONUDBE ............................................................................................ 7 

11. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, SPOSOBNOST ZA OPRAVLJAVLJANJE POKLICNE 
DEJAVNOSTI TER EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST ...................................................... 7 

12. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST ........................................................................ 8 

13. FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE 
SVOJIH OBVEZNOSTI .................................................................................................................... 9 

14. ZAVEZA IZVAJALCA ......................................................................................................... 10 

15. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE .............................................................. 10 

16. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO ...................................................................................... 10 

17. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO PRAVNEGA VARSTVA V POSTOPKU 
ODDAJE JAVNEGA NAROČILA ..................................................................................................... 11 

18. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA 
NAROČILA ................................................................................................................................... 11 

19. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH .................................................................................... 11 

20. SKLENITEV POGODBE ..................................................................................................... 12 

21. JAMSTVO ZA NAPAKE ..................................................................................................... 12 

22. VAROVANJE ZAUPNOSTI ................................................................................................ 12 

23. ZAHTEVE NAROČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE ............................................... 12 

24.  VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE ...................................................................... 16 

 



 

 

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 

 

 

Razpisna dokumentacija – »Sanacija plazu Kavšak«                                               3 

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, (Ur. l. RS št. 12/13-UPB5 in 19/14, v 
nadaljevanju ZJN-2) 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. Za oddajo naročila se v 
skladu s 30.a členom ZJN-2 izvede javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti. 
Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo 
sklenil pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih del javno naročilo odda 
prvotnemu izvajalcu, če bodo za to izpolnjeni pogoji 29. člena ZJN-2.  
 
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili. 
 

1. NAROČNIK:  
Občina Črna na Koroškem 
Center 101 
2393 Črna na Koroškem 
 
 

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
Izvedba gradbenih del za projekt »Sanacija plazu Kavšak«.  
 
Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije oziroma 
je v celotnem obsegu na vpogled pri kontaktni osebi naročnika.  
 
Ponudnik mora oddati ponudbo po načelu »po enoti mere«. 
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Črna na Koroškem, na naslovu 
http://www.crna.si. 
Ponudnik oddaja svojo ponudbo za celoten obseg del. Variante ponudbe niso dopustne. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša ali poveča obseg naročenih del ali opreme, ne da bi za 
to moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi 
ponudbenih cen. 
 

3. VRSTA POSTOPKA: 
Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS št. 12/13-UPB5 in 19/14) 
naročnik izvede javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti.  
 

http://www.crna.si/
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4. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL: 
 

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30.9.2015. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik 
zahteva od ponudnika podaljšanje časa veljavnosti ponudbe za določeno obdobje. 
 
Predvideni rok zaključka izvedbe vseh razpisanih del za izvedbo gradbenih del je 20.10.2015. 
Izvajalec predloži okviren terminski plan poteka del, ki ga pred pričetkom del potrdi naročnik. 
 

5. ODDAJA PONUDB NAROČNIKU: 
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku 
najkasneje do dne 20.08.2015 do 12.00 ure na naslov Občina Črna na Koroškem, Center 101, 
2393 Črna na Koroškem ali osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna 
na Koroškem. Ponudbena dokumentacija se predloži na pisarniškem papirju formata A4, 
ponudba pa odda v zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno 
označen. Ponudnik na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave (obrazec 8), ki ga izpolni 
čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, 
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. 
 
 

6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 
Javno odpiranje ponudb bo dne 20.8.2015 ob 13.00 uri v Sejni sobi Občine Črna na Koroškem (2. 
nadstropje), Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki 
ponudnikov navzoči ali ne. Predstavniki ponudnikov se izkažejo strokovni komisiji, imenovani s 
strani naročnika, s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo 
zakoniti zastopniki in prokuristi. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati 
dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Strokovna komisija bo najprej izločila vse 
nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo pri odpiranju 
ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv 
ponudnika, končna ponudbena cena). O odpiranju ponudb bo strokovna komisija sproti 
sestavljala zapisnik. Kopijo zapisnika prejmejo vsi ponudniki po pošti najkasneje v 3 (treh) 
delovnih dneh po odpiranju ponudb. 
 

7. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM: 
Ponudnik lahko izključno preko portala javnih naročil www.enarocanje.si zahteva dodatna 
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, in sicer najkasneje do 17.08.2015 do 9.00 ure. 
Naročnik bo v najkrajšem času od prejema vprašanja objavil odgovor oz. pojasnilo na portalu 
javnih naročil.  
Lokacije so javno dostopne, naročnik ne bo organiziral skupnega sestanka oziroma ogleda s 
ponudniki. 
 
V kolikor so v popisu del navedene blagovne znamke ali dobavitelji, lahko ponudniki ponudijo 
enakovreden material ali opremo. 

http://www.enarocanje.si/
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8. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Naročnik bo najpozneje 4 (štiri) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb vsem potencialnim 
ponudnikom posredoval morebitne spremembe, dopolnitve ali pojasnila razpisne 
dokumentacije preko portala javnih naročil www.enarocanje.si. Vsaka sprememba, dopolnitev 
oz. pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
 

9. ZAHTEVE NAROČNIKA, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE 
1. Zavarovanje odgovornosti 

Ponudnik/izvajalec mora imeti, v skladu s 33. čl. Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 s 
spremembami in dopolnitvami) zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila 
nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. 
 

2. Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije 
Ponudnik/izvajalec ne sme biti posredno ali neposredno povezan s svetovalci ali katerokoli 
osebo, ki je pripravljala načrt, specifikacijo in drugo dokumentacijo, na katero se nanaša 
razpis. 
 

3. Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del ter garancijski rok 
Ponudnik/izvajalec 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. 
 
Garancijski rok za kvaliteto VSEH del mora izvajalec zagotoviti vsaj 3 leta po prevzemu 
izvršenih del (garancijski rok začne teči od datuma izdaje finančnega zavarovanja za odpravo 
napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku). 

 
4. Skupna ponudba 

Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe. V tem primeru mora vsak 
posamezen ponudnik izpolnjevati in izkazati vse pogoje iz 11. poglavja razpisne 
dokumentacije. Tehnične in kadrovske pogoje izkaže vsak ponudnik posamezno, naročnik 
pa bo ugotavljal izpolnjevanje teh pogojev za vse skupaj. Finančna zavarovanja izkaže le 
ponudnik, ki je nosilec ponudbe oz. poslovodeči pri skupni ponudbi. V primeru skupne 
ponudbe mora skupina ponudnikov k obrazcu priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi 
naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 
- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila; 
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe; 
- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti; 
- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila 

ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih; 

http://www.enarocanje.si/
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- izjava izvajalcev, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili 
za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; 

- izjava izvajalcev, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije; 
- navedba izvajalcev, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
V primeru sklenitve pogodbe bodo izvajalci v skupnem nastopu tudi imenovani v pogodbi z 
naročnikom. 
 

5. Podizvajalci 
Izvajalec sme posamezna razpisana dela oddati v izvajanje podizvajalcem, le-tem pa 
nadaljnja oddaja del ni dopustna. 
 
 V primeru nastopa s podizvajalci mora vsak posamezen podizvajalec izpolnjevati in izkazati 
vse zahtevane osnovne pogoje iz 10. poglavja razpisne dokumentacije. Izvajalec v celoti 
odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del, vključujoč dela, ki jih je oddal v izvajanje 
podizvajalcem. Izvajalec mora v ponudbi obvezno navesti podizvajalce z vsemi zahtevanimi 
podatki. Navedeni podizvajalci bodo vključeni v sklenjeno pogodbo in jih izvajalec brez 
pisnega soglasja naročnika ne sme spreminjati. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega 
naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora 
ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v petih (5) dneh po spremembi 
predložiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
Skladno z 71. členom ZJN-2 mora, kadar namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci: 
- ponudnik v pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pooblastiti naročnika, da na podlagi 

potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 
Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila je: 
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun), 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Pred podpisom pogodbe 
mora izbrani izvajalec naročniku predložiti tudi originalne izvode pogodb s podizvajalci v 
skladu z določili ZJN-2. 
 

6. Alternativne in variantne ponudbe 
Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. 
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7. Zakonodaja 
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. 
 

8. Ostali pogoji, opozorila in pravice 
Naročnik opozarja ponudnika: 
- da ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne 

razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji 
niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno 
dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 

 
10. POGOJI POPOLNE PONUDBE 

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v dokumentaciji izpolniti vsa prazna 
mesta z jasnimi črkami. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom 
pooblaščene osebe ob popravku. Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne 
dokumentacije v skladu s temi navodili. Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi ali 
spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločil vse ponudbe, ki niso popolne in pri 
katerih se ugotovi zlasti katerakoli od naslednjih pomanjkljivosti: 
- ponudnik ne izpolnjuje obligatornih in fakultativnih pogojev iz 42. do 47. člena ZJN-2; 
- v originalni popis-obseg del so vnesene količinske ali kvalitetne spremembe; 
- ponudba se ne nanaša na predmet javnega razpisa ali ponudba ne ustreza zahtevam 

razpisne dokumentacije glede elementov ponudbe; 
- posamezna dokazila ali potrdila so starejša, kot je zahteva v razpisni dokumentaciji; 
- neizpolnjevanje pogojev za podizvajalce; 
- neizpolnjevanje pogojev pri predložitvi skupne ponudbe; 
- ponudniku oziroma podizvajalcu je na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka pri 

opravljanju del, ki so primerljiva s predmetom tega javnega naročila; 
- da ne izpolnjuje ostalih pogojev oziroma zahtev iz razpisne dokumentacije. 
 

11. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, SPOSOBNOST ZA OPRAVLJAVLJANJE POKLICNE 
DEJAVNOSTI TER EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 

Ponudnik svoji ponudbi obvezno priloži podpisano izjavo, s katero dokazuje izpolnjevanje 
pogojev po 42., 43. in 44. členu ZJN-2. (obrazec 3) 
Opomba pisno pooblastilo predložijo vsi udeleženci v ponudbi (t.j. ponudnik, morebitni 
podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu); 
 
Ponudnik svoji ponudbi obvezno priloži tudi podpisano izjavo, s katero izjavlja, da je ekonomsko 
in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo. (Obrazec 3/2) 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi naslednja dokazila:  
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe) -  
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- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON 1/P, 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. 

 
1.2 Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) 

- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON 1, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, ali bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 
2014; 

- 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. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 

1. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi sposobnostmi; 
DOKAZILA: 

1.a) Seznam najpomembnejših referenc ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu v zadnjih 
petih (5) letih pred oddajo ponudbe: 

- ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo najmanj dveh (2) referenčnih 
poslov, ki jih je ponudnik izvedel na primerljivih projektih (gradbenih delih v zvezi 
s sanacijo plazov, dela kot so npr.: izvedba pripravljalnih del, zemeljskih del, 
ureditev odvodnjavanja in drenaž, izvedba kamnitih zložb …) v vrednosti najmanj 
90.000,00 EUR brez DDV za posamezno referenco. (obrazec 4/1); 

- Skladno s 3. odstavkom 44. člena ZJN-2 in 3. odstavkom 45. člena ZJN-2 se lahko 
ponudniki sklicujejo na reference drugih gospodarskih subjektov, v kolikor imajo 
za predmetno javno naročilo sklenjen pisni dogovor za ta namen. Ponudniki 
morajo v ponudbi predložiti ta pisni dogovor, iz katerega bodo razvidna 
relevantna dejstva. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na 
partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti 
v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v 
višini 50 % vrednosti del, za katere so podali reference.  

1.b) Pisne izjave naročnikov kot investitorjev del o ponudnikovih referencah iz točke 1.a; 
- priložena morajo biti 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 na more potrditi ponudnik sam sebi (obrazec 
4/2); 

 
2. ponudnik mora razpolagati z zadostno mehanizacijo ter transportnimi sredstvi za izvajanje 
vseh del navedenih v popisu (težje dostopen teren); 

DOKAZILA: 
2a) izjava o razpoložljivosti mehanizacije in transportnih sredstev, ki se bo uporabljala za dela 

iz ponudbe: 
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Ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo razpoložljive mehanizacije in transportnih 
sredstev, ki se bodo uporabljala za dela iz ponudbe (obrazec 4/3) 
 
3. ponudnik mora pisno soglašati, da lahko naročniku popraviti očitne računske napake, ki jih 
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta 
spremeniti, skladno z 78. členom ZJN-2; 

DOKAZILA: 
3a) izjava o popravi očitnih računskih napak (obrazec 4/4) 
 
 

13. FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE 
SVOJIH OBVEZNOSTI 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti do naročnika le-temu predložiti 
originale finančnih zavarovanj. Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi 
pisni poziv upravičenca ter izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta 
mora biti enaka valuti javnega naročila. 
 

1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe - menica 
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 30.9.2015, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. 
 
Ponudnik mora predložiti:  
a) S strani ponudnika podpisan in žigosan vzorec finančnega zavarovanja za resnost 

ponudbe – menična izjava – (Obrazec 6/1). 
b) Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menica. 

 
 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10 % od vrednosti 

ponudbe z DDV) - Ponudniku, ki bo uspel na razpisu, bo naročnik za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

zadržal znesek vsake mesečno izdane gradbene situacije v višini 10% (z DDV) od vrednosti izdane gradbene situacije.   

Po uspešni primopredaji izvršenih del bodo z obojestranskim podpisom prevzemnega zapisnika izpolnjeni pogoji za izstavitev 
končne situacije in predložitev garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. Po izstavitvi končnega računa in predložitvi 
garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi bo naročnik plačal vsa zadržana sredstva v višini 10% ( z DDV) od vsake 
predhodno že izstavljene mesečne situacije. 

Zadržana sredstva se v primeru neizvršenih del trajno zadržijo. 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:  

- Izjavo ponudnika, da se strinja z načinom zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  v obliki 
zadržanih sredstev v višini 10 % od vsake izstavljene mesečne gradbene situacije (Obrazec 6/2). 
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2. Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (v višini 5 % od 

vrednosti izvedenih del z DDV) - predloži izvajalec v roku 15 koledarskih dneh od datuma 
uspešnega kvalitetnega prevzema pogodbenih del 
 
Ponudnik mora k ponudbi predložiti: 

a) Izjavo ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil 
finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku – 
(Obrazec 6/3). 

b) S strani ponudnika podpisan in žigosan vzorec finančnega zavarovanja za odpravo 
napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku – (Obrazec 6/4). 

 
 

14. ZAVEZA IZVAJALCA 
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje: 
- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji, da v 

skladu z njimi daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji 
pristopa k izvedbi predmetne storitve; 

- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo; 
- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisane storitve ter z lokacijo, kjer se bo 

izvajala predmetna storitev; 
- 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; 

- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi. 
 
 

15. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 
Kot najugodnejši bo ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije izbran ponudnik, ki bo 
ponudil najnižjo ceno za predmet tega javnega naročila.  
 
 

16. 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. 
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17. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO PRAVNEGA VARSTVA V POSTOPKU 
ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v zakonsko predpisanem roku. O odločitvi bo 
naročnik pisno po pošti obvestil tiste ponudnike, ki so naročniku predložili svojo ponudbo. Na 
podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 
60/11 - ZTP-D in 63/13; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki 
ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala 
škoda oziroma zagovornik javnega interesa. V primeru, da je bila v postopku oddaje javnega 
naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so 
oddale skupno ponudbo. Oseba, ki je skupaj z drugimi osebami oddala skupno ponudbo, ima 
položaj vlagatelja zahtevka za revizijo, če je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je 
oddala skupno ponudbo, vložila zahtevek za revizijo. Zahtevek za revizijo, ki mora biti obrazložen 
in mora vsebovati obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 in ZPVPJN ne 
določata drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 
ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v petih delovnih dnevih 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 razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o 
naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni 
mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev 
ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega 
roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni 
bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju 
sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema odločitve. 
 

18. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA 
NAROČILA 

Naročnik lahko ravna skladno z 2. odstavkom 80. člena ZJN-2 in pred potekom roka za odpiranje 
ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko skladno s 3. odstavkom 80. člena 
ZJN-2 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. Naročnik je dolžan 
o tem obvestiti tudi svoj nadzorni organ ter odločitev posredovati v objavo na portal javnih 
naročil. Naročnik lahko skladno s 5. odstavkom 80. člena ZJN-2 do sklenitve pogodbe ob 
predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila. V tem 
primeru mora o svoji odločitvi in razlogih takoj pisno obvestiti ponudnike. 
 
 

19. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH 
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva naročniku posredovati 
podatke o: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132513
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- 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 družbe. 

 
 

20. SKLENITEV POGODBE 
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 (osmih) dni po prejemu naročnikovega poziva pristopiti k 
podpisu pogodbe. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil 
od ponudbe. 
 

21. JAMSTVO ZA NAPAKE 
Izbrani izvajalec, s katerim naročnik sklene pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z 
določili Obligacijskega zakonika. 
 

22. VAROVANJE ZAUPNOSTI 
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti 
zvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati po predpisih. Podatki, povezani z razlago, 
ocenjevanjem in primerjavo ponudb, ne bodo posredovani ponudnikom ali katerikoli drugi 
osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do izdaje odločitve o izbiri. Podatki, ki jih bo 
ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in 
ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne 
bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot zaupne lahko 
ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot zaupni bodo 
obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem 
posameznem listu zgoraj desno izpisano »ZAUPNO«. Naročnik bo pri ravnanju s podatki, 
prejetimi v ponudbah, ravnal tudi v skladu z določili 39. in 40. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3 s spremembami) in v skladu z določili Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS; št. 94/2007-UPB1). 
 
 

23. ZAHTEVE NAROČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE 
1. Opremljanje in označevanje ponudbe 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te in k posameznemu obrazcu priloži 
zahtevane listine. Vsaka stran ponudbe mora biti označena z zaporedno številko. Ponudba s 
ponudbeno dokumentacijo mora biti predložena naročniku na originalnih vzorcih razpisnega 
gradiva in ponudbenih obrazcih naročnika, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Druge 
zahtevane dokumente, za katere naročnik ne prilaga originalnih obrazcev, si ponudnik pridobi 
pri pristojnih organih in jih predloži naročniku v izvirniku oziroma kopiji. V primeru dvoma, da 
fotokopije dokumentov ne ustrezajo originalom, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev 
originalnih dokumentov. Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo speto v mapo oziroma 
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register in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi listi, ki so del razpisne 
dokumentacije in na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij ter vsebina zahtevanih 
dokumentov. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, 
ki mora biti zavezana oziroma zapečatena na način, da se omogoči pregled razpisne 
dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice in da ni mogoče dodajanje oziroma 
odvzemanje dokumentacije. Vse strani dokumentacije morajo biti oštevilčene, parafirane in 
žigosane, ponudnik pa mora v spremnem dopisu navesti skupno število strani v ponudbi. 
Ponudba mora biti s strani ponudnika predložena naročniku na naslov Občina Črna na 
koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem po pošti ali osebno v tajništvu Občine Črna na 
Koroškem. Ponudbena dokumentacija se predloži na pisarniškem papirju formata A4, 
ponudba pa odda v zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno 
označen. Ponudnik na ovojnico obvezno nalepi priloženi izvod obrazca prijave (obrazec 8), ki 
ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je 
določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. 
 
2. Ponudbena cena 
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 49. člena ZJN-2. 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 s morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, 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,  
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- 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 storitev 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. 
 
Izvajalec mora sam zagotoviti in v ponudbeni predračun vključiti tudi stroške gradbiščne 
elektrike in vode. 
 
3. Rok plačila 
Rok plačila ne sme biti krajši kot 30. dan od dneva uradnega prejema posamezne obračunske 
situacije oziroma računa pri naročniku. V primeru krajšega plačilnega roka od zahtevanega se 
ponudba izloči. 
 
4. Jezik in valuta 
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih, ponudba oziroma ponudbena dokumentacija pa 
oddana v slovenskem jeziku. Tehnični opis, potrdila o kakovosti in certifikati morajo biti 
predloženi v slovenskem jeziku, v kolikor so v tujem jeziku, mora ponudnik priložiti slovenski 
prevod. 
 
5. Dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe 
Ob ugotovitvi, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na 
njeno razvrstitev glede meril oziroma so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo 
naročnik dopustil in omogočil dopolnitev ali spremembo take ponudbe v skladu z 78. členom 
ZJN-2. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo take ponudbe le v 
primeru, da določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki mu ga bo 
določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil ali spremenil, bo naročnik tako ponudbo 
izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti 
ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije 
predmeta javnega naročila, tistih 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. 
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6. Računske napake 
Ponudbe, za katere bo ugotovljeno, da so popolne, bo naročnik preveril še zaradi računskih 
napak. Napake bo naročnik odpravil na naslednji način: 

- 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. 
Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih 
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta 
spreminjati. Na poziv naročnika mora ponudnik vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki 
vsebujejo računske napake, popraviti v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema poziva naročnika 
tako, da napake prečrta in zraven le-te napiše pravilne vrednosti, jih s podpisom in žigom potrdi 
ter vrne naročniku. V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od ponudbe. Za vse neodkrite 
napake odgovarja ponudnik. Znesek, opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik v skladu z 
zgoraj opisanim postopkom korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika 
obvezujoč. 
 
7. Preveritev ponudbe 
Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. 
členu ZJN-2. Naročnik bo v skladu z določili 77. člena ZJN-2 preveril obstoj in vsebino podatkov iz 
izbrane ponudbe oziroma druge navedbe iz ponudbe. V kolikor naročnik v postopku javnega 
naročanja ugotovi, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča 
dokazila, je dolžan ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka. O tem bo naročnik v skladu s 77. 
členom ZJN-2 podal predlog Državni revizijski komisiji za uvedbo postopka o prekršku iz drugega 
odstavka 109. a člena ZJN-2. Ponudnika oz. podizvajalca se izloči iz postopkov javnega naročanja 
za obdobje petih let. 
 
8. Spremembe in umik ponudbe 
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati, do poteka roka za predložitev 
ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod 
pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb pisno obvestilo o 
spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, 
zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z zahtevami za dostavo osnovne dokumentacije po 
osnovni ponudbi z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«. V kolikor bo ponudnik ponudil 
spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova ponudba označena kot 
nepravilna. Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane 
ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 
 

9. Stroški ponudbe 
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
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24.  VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
Ponudnik predloži ponudbeno dokumentacijo tako, kot je to določeno v poglavju 23., zloženo po 
naslednjem vrstnem redu: 

1. Ponudbena dokumentacija 
2. Podatki o ponudniku/podizvajalcih 
3. Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti, sposobnosti za opravljanje poklicne 

dejavnosti ter ekonomske in finančne sposobnosti 
4. Dokazila za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti 
5. Ponudba 
6. Finančna zavarovanja 
7. Vzorec pogodbe 
8. Obrazec prijave 

 
 
Ponudbeni predračun mora ponudnik predložiti tudi v digitalni obliki (na CD-ju). 
 
 
 
 
 
                         Žig                                                       Odgovorna oseba naročnika 
                                                                                            Županja Občine  Črna na Koroškem 
                                                                                                                Mag. Romana Lesjak 
 


