
 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

                               

  
 
 

       

OBRAZEC št. 1 

 

 PODATKI O PONUDNIKU: 

 

Naziv ponudnika   

  Naslov ponudnika   

  Matična številka:   

 
 ID za DDV :   

 
 Transakcijski račun:   

 
 Odprt pri banki:   

 
 Tel. št in fax:   

 
 E-pošta:   

 
 Odgovorna oseba za podpis pogodbe:   

 
 Kontaktna oseba za obveščanje   

(ime in priimek, tel.št., e-pošta)   

 
 Pooblaščenec za vročanje:   

(v RS, kadar ponudnik nima sedeža v RS 

in v primeru skupne ponudbe) 

 
 

 Zakoniti zastopnik:   

Datum:   ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 
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OBRAZEC št. 1 

P O N U D B A 

št.:  

 

 

Predmet naročila: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke 

Meže v občini Črna na Koroškem 

Naročnik:  
Občina Črna na Koroškem, Cesta 101, 2 393 Črna na Koroškem 

 
 

Ponudnik:  

 

 

PONUDBENA CENA 

 

 izgradnja 

čistilne 

naprave z 

elektro in 

strojnimi 

instalacijami 

ter zunanjo 

ureditvijo 

SKLOP1 

izgradnja 

mostu in 

ceste 

SKLOP2 

 

 

tehnološk

a oprema, 

zagon, 

poizkusno 

obratovan

je 

SKLOP3 

 

:  

izgradnja 

kanalizaci

je Spodnje 

Javorje 

SKLOP4 

izgradnja 

kanalizaci

je 

Pristava 

SKLOP5 

 

izgradnj

a 

kanaliza

cije  

Žerjav z 

izgradnj

o 

črpališča 

SKLOP6 

izgradnja 

kanalizaci

je 

Mušenik 

SKLOP7 

izdelava 

projektov, 

projektant

ski nadzor 

predračunska 

vrednost brez 

DDV 

        

popust         

znesek brez DDV         

ponudbena cena z 

DDV 
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1. Ponudba velja 150  dni po roku za oddajo ponudb. 

 

2.  Način predložitve ponudbe: (opomba: ustrezno obkrožiti) 

Izjavljamo, da dajemo ponudbo: 

a)  samostojno kot samostojen ponudnik, 

b)  s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci, 

c)  skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev. 

 

  

Dela, ki jih gospodarski subjekt prevzema (navesti le, kadar v ponudbi nastopa več gosp. 

subjektov): 

Prevzeta dela 
Vrednost 

(brez DDV) 

  

  

  

  

  

  

 

 

Datum:   ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

  

Vrednost vseh prevzetih del 

 (brez DDV): 
 EUR 

odstotek od ponudbene 

cene za celotno naročilo: 
% 

http://www.celje.info/wp-content/uploads/2013/10/znak-mladim-prijazna-obcina.jpg?6ffb06
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/176/znackaMDLG2013.jpg


 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

                               

  
 
 

       

OBRAZEC št. 1 

 

PODIZVAJALCI: (ustrezno obkroži in dopolni) 

 

a) Izjavljamo, da nimamo podizvajalcev 

 

b) Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci: (opomba: v 

primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 

podizvajalci, mora obvezno izpolniti podatke za vsakega podizvajalca v spodnje tabele): 

 

Podizvajalec : 

 

(naziv in naslov podizvajalca ) 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:  ______________________________________________ 

Vrednost oddanih del (v EUR brez DDV):  ___________________________________ 

Vrednost oddanih del v %: ______________________________________ 

 

Datum:   podpis podizvajalca 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Podizvajalec : 

 

(naziv in naslov podizvajalca ) 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:  ______________________________________________ 

Vrednost oddanih del (v EUR brez DDV):  ___________________________________ 

Vrednost oddanih del v %: ______________________________________ 

 

Datum:   podpis podizvajalca 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 
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 OBRAZEC št. 1 

 

Podizvajalec : 

 

(naziv in naslov podizvajalca ) 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:  ______________________________________________ 

Vrednost oddanih del (v EUR brez DDV):  ___________________________________ 

Vrednost oddanih del v %: ______________________________________ 

 

Datum:   podpis podizvajalca 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

 

 

  (podpis) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Podizvajalec : 

 

(naziv in naslov podizvajalca ) 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec:  ______________________________________________ 

Vrednost oddanih del (v EUR brez DDV):  ___________________________________ 

Vrednost oddanih del v %: ______________________________________ 

 

Datum:   podpis podizvajalca 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe, podpis)  

    

 

 

Datum:   ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe, podpis) 

 

 

Opomba: V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo: 

− Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca, − Obrazec št. 

6 – Izjava o sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca.
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OBRAZEC št. 2 

Ponudnik: (naziv, naslov ponudnika/vodilnega partnerja)   

___________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA o izpolnjevanju pogojev in SOGLASJE PODIZVAJALCA za neposredna plačila 

 

naziv podizvajalca   

naslov podizvajalca   

Matična številka:   

ID za DDV :   

Transakcijski račun:   

Odprt pri banki:   

Tel. št in fax:   

E-pošta:   

Zakoniti zastopnik:   

Dela, ki jih prevzema   

 
  

Izjavljamo, da 

−  nismo v stečajnem postopku; 

−  na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi 

države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 

varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 

- Soglašamo, da naročnik Občina črna, Cesta 101,  2393 Črna na Koroškem naše terjatve do 

izvajalca (ponudnika,pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz 

opravljenega dela pri izvedbi naročila »Izgradnje čistilne naprave in kanalov v Črni na Koroškem", 

plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo 

predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.  

- Soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe. 

 

Datum:   zakoniti zastopnik podizvajalca 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 
Navodilo: obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila 

sodeloval s podizvajalci. 

Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v. obrazcu št. 1 – Ponudba. Zaradi 

večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira. 
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OBRAZEC št. 3 

 

Ponudnik: (naziv, naslov ponudnika/vodilnega partnerja)   

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
Naročniku izjavljamo, da: 

− smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije ter 

z 

obsegom del, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku 

»Izgradnje čistilne naprave in kanalov v Črni na Koroškem ", ki je bil objavljen na Portalu javnih 

naročil, 

− se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo, 

− se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe, 

− smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, 

− dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca, 

− s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo, 

− da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh 

letih;  

− da ima sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z 

opravljanjem njegove dejavnosti v višini najmanj 40.000,00 EUR v skladu s 33. členom Zakona o 

graditvi objektov (Uradni list RS, št.: 102/04 - UPB, 14/05 – popr., 115/05 – odl. US, 120/06 – odl. 

US, 

126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1 (61/10-popr.), 20/11 – odl. US, 57/12); 

− da bomo predložili vsa zahtevana finančna zavarovanja posla. 

 

 

Datum:   ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 
Navodilo: ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni 

tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira. 
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OBRAZEC št. 4 

 

 

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / 

PONUDNIKOV 

 

 

Spodaj podpisani soponudniki/ partnerji potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / 

ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo  

ZA VODILNEGA PARTNERJA: 

 

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi) 

 

 

in za podpis skupne ponudbe: 

__________________________________________________________________________ 
(ime in priimek ter naziv oz. funkcija) 

 

Ki se podpisuje in parafira _____________________________,  

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik 

ponudbe in da v 

našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, 

da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem 

postopku »Izgradnja 

čistilne naprave in kanalov v Črni na Koroškem", ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, 

podpiše pogodbo. 

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem 

razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem 

sodelovanju pri izvedbi javnega naročila Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v 

porečju reke Meže v občini Črna na Koroškem" 

 

Podpisani:______________________________________________________________ 

                                        (ime in priimek ter naziv (funkcija) pooblastitelja) 

_________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podjetja pooblastitelja ) 

 

 

Kraj in datum:  žig:   Ime, priimek pooblastitelja 

 

         podpis: 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

: 
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Podpisani:______________________________________________________________ 

                                        (ime in priimek ter naziv (funkcija) pooblastitelja) 

_________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podjetja pooblastitelja ) 

 

 

Kraj in datum:  žig:   Ime, priimek pooblastitelja 

 

         podpis: 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

: 

Podpisani:______________________________________________________________ 

                                        (ime in priimek ter naziv (funkcija) pooblastitelja) 

_________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podjetja pooblastitelja ) 

 

Kraj in datum:  žig:   Ime, priimek pooblastitelja 

 

         podpis: 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

: 

 

Podpisani:______________________________________________________________ 

                                        (ime in priimek ter naziv (funkcija) pooblastitelja) 

_________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov podjetja pooblastitelja ) 

 

 

Kraj in datum:  žig:   Ime, priimek pooblastitelja 

 

         podpis: 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Navodila ponudnikom: 

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini: 

OBRAZEC št. 3– Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, 

OBRAZEC št. 5 – Podatki o soponudniku, 

OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti (za navedenim obrazcem tudi BON obrazec), 

OBRAZEC št. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev 

 

 

Opomba:  pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev / ponudnikov. 
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OBRAZEC št. 5 

 

 

 

PODATKI O SOPONUDNIKU (partner v skupni ponudbi) 

 

 

naziv soponudnika   

naslov soponudnika   

Matična številka:   

ID za DDV :   

Transakcijski račun:   

Odprt pri banki:   

Tel. št in fax:   

E-pošta:   

 
 Zakoniti zastopnik:   

 
 Dela, ki jih prevzema   

 
  

 

 

 

 

Datum:   soponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 

 

 

 
Navodilo: obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. 

Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 4 – 

Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / ponudnikov. Zaradi večjega števila partnerjev 

v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira. 
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OBRAZEC št. 6 

 

 

IZJAVA O SPOSOBNOSTI 

 

 

Ponudnik/podizvajalec/partner v skupni ponudbi:    

 
(polni naziv ponudnika (podizvajalca/partnerja)) 

___________________________________________________________________________ 
(naslov ponudnika (podizvajalca/partnerja)) 

 

Št. vpisa v sodni register: ____________________ 

Št. vložka: ____________________________ 

Matična številka podjetja: _________________________ 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo in potrjujemo, da 

za izvedbo javnega naročila »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju 

reke Meže v občini Črna na Koroškem«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, 

izpolnjujemo naslednje pogoje: 

1. da kot ponudnik in zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo), nismo bili 

pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. 

l. RS, št. 50/2012-UPB; v nadaljevanju; KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. 

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), 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);  
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2. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-

2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;  

3. da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali 

predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več – tretji 

odstavek 42. Člena ZJN-2; 

4. da nismo v stečajnem postopku, nismo v postopku prisilne poravnave, nismo v postopku 

prisilnega prenehanja, nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za 

prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem; 

5. da nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 

našim poklicnim ravnanjem; 

6. da nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne 

napake ali hujše kršitve poklicnih pravil; 

7. da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem 

ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 

zagotovili; 

8. da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 

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

 

Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 

št._______________ 

oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _____________ številka 

__________ 

 

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

dovoljenje, številka izdano pri ________________ dne ________in smo člani naslednje 

organizacije: __________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član 

posebne organizacije, zbornice ali 

podobno). 

 

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

lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register 

Slovenije. 

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 

obkrožite točko C.) 

Izjavljamo (ustrezno obkrožiti): 

− da ne potrebujemo posebnega dovoljenja oziroma članstva posebne organizacije za 

opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila; 

− da za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebujemo posebno dovoljenje. 
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V kolikor ponudnik za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, potrebuje posebno 

dovoljenje, je obvezna priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma 

morajo biti član posebne organizacije potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu. 

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

Za tem obrazcem prilagamo: -S. BON obrazec (oz. BON-1/SP). 

 

 

 

 

 

Datum:   ponudnik/podizvajalec/partner 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Navodilo: ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni 

tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega od 

partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe ter za vsakega predloži BON obrazec. Zaradi večjega števila 

podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira. 
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OBRAZEC št. 7 

 

Ponudnik/podizvajalec/partner v skupni ponudbi:    

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika (podizvajalca/partnerja)) 

__________________________________________________________________________ 
(naslov ponudnika (podizvajalca/partnerja 

 

IZJAVA O OMEJITVI POSLOVANJA po ZIntPK in posredovanju podatkov 

 

Zakoniti zastopnik: _____________________________________________________ 
(ime in priimek ponudnika/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca) 

 
Izjavljam, da za izvedbo JN »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v 

občini Črna na Koroškem«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, ne obstojijo omejitve 

poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2, v 

nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: 

- izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev 

naročnika, Občine Črna na Koroškem, (župan, podžupan ali občinski svetnik) ali njegovih družinskih 

članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom 

živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi): ni pri nas udeležen kot poslovodja, član 

poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet 

odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; 

- izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bomo morali, v kolikor bomo izbrani ponudnik, pred 

podpisom pogodbe z naročnikom, skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK in 13. odstavkom 71. 

člena ZJN-2 naročniku predložiti podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi 

družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih 

oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe 

šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (Obrazec št. 27) 

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

 

Datum:   ponudnik/podizvajalec/partner 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 
Navodilo: ponudnik/podizvajalec/soponudnik obrazec št. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in 

podpisan s strani pooblaščene osebe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. 

Zaradi večjega števila podizvajalcev ali partnerjev v skupini, ponudnik obrazec lahko kopira. 
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OBRAZEC št. 8 

 

Ponudnik/podizvajalec/partner v skupni ponudbi:    

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika (podizvajalca/partnerja)) 

___________________________________________________________________________ 
(naslov ponudnika (podizvajalca/partnerja 

 

Naročnik: Občina Črna na Koroškem, Cesta 101, 2 393 Črna na Koroškem 

JN«  Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v občini Črna na 

Koroškem« 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
 

Izjavljamo, da: 

− lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev 

navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih 

evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev; 

− pri oddaji ponudbe predložili  ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih 

evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. 

− soglašamo, da lahko naročnik Občina Črna na Koroškem, Cesta 101, 2 393 Črna na Koroškem, za namene 

javnega razpisa »Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije  v Črni na Koroškem", pridobi naše osebne podatke o 

kaznovanosti, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila 

za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: (opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike, ki se 

morajo tudi podpisati!) 

 

a) Ime in priimek ____________________________________  podpis _________________ 

EMŠO _________________________________datum in kraj rojstva ___________________ 

stalno bivališče:  _____________________________________________________________ 

 

b) Ime in priimek ____________________________________  podpis _______________ 

EMŠO _________________________________datum in kraj rojstva _________________ 

stalno bivališče: ________________________________________________________ 

 

Datum:   ponudnik/podizvajalec/partner 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

   (podpis) 
 

 

 

 

Navodilo: soponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v obrazcu. Zaradi večjega 

števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira. Ponudnik obvezno priloži 

k obrazcu potrdilo iz uradnih evidenc za pooblaščeno osebo za zastopanje. 
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OBRAZEC št. 9 

 

Ponudnik:    

 

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika ) 

_________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika/podizvajalca/soponudnika ) 

 

 

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH 

 

 

Naročniku, občini Črna na Koroškem , izjavljamo: 

- da sprejemamo 30 (trideset) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem uradnega prejema 

pravilno 

izstavljenega računa. 

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

 

 

 

 

Datum:   ponudnik/podizvajalec/partner 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Navodilo: soponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v obrazcu. Zaradi večjega 

števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira. 
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OBRAZEC št. 10 

 

Ponudnik:    

__________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika/soponudnika ) 

_________________________________________________________________________ 
(naslov ponudnika/soponudnika 

 

 

IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV 

 

Naročniku, občini Črna na Koroškem, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti 

do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 

Izjavljamo, da: 

- bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili 

podizvajalcem, zahtevano dokazilo poslali naročniku v roku, ki ga bo določil v pozivu, 

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da dokazila o izpolnjevanju pogoja, v 

zvezi s plačili podizvajalcem, če ga bo naročnik zahteval, naročniku ne bomo izročili v 

določenem roku, našo ponudbo izločil, 

- smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena ZJN-2, ki določa, da če se pri 

naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne 

glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik 

Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega 

odstavka 109. a člena tega zakona. 

 

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

 

 

 

Datum:   ponudnik/soponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 

 

 
Navodilo: s svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem obrazcu. V primeru skupne ponudbe 

mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner v skupini. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik 

obrazec lahko fotokopira. 
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OBRAZEC št. 11 

 

Ponudnik:    

 

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

 

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA 

 

Zakoniti zastopnik:__________________________________________________ 
(ime in priimek ponudnika/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca) 

 

I Izjavljamo, da imamo zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in 

opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami 

iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s 

področja predmeta naročila. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili 

zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti.. 

Izjavljamo, da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki 

ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo 

prekomernega hrupa. Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave. 

 

 

 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 
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OBRAZEC št. 12 

 

Ponudnik:    

 

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU 

 

Zakoniti zastopnik: 

____________________________________________________________ 

(ime in priimek ponudnika/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca) 

 

Izjavljamo, da imamo zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo 

celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije 

(Specifikacija naročila), predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno 

zakonodajo - zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi 

strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki 

izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh 

veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje 

predmeta javnega naročila. 

Izjavljamo, da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na 

gradbišču, 

Izjavljamo, da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo 

izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v predvidenem roku. 

 

ODGOVORNI VODJA DEL: (opomba: odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za 

odgovornega vodjo del v skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi 

objektov in imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj, biti redno ali pogodbeno zaposlen pri 

ponudniku in imeti ustrezne reference naveden v razpisni dokumentaciji tega javnega 

naročila. Ista oseba lahko nastopa hkrati kot odgovorni vodja del in 

odgovorni vodja posameznih del. 

 

Ime in priimek:  

Strokovna izobrazba:  

Funkcija:  

 (odgovorni vodja del, odgovorni vodja 

posameznih del) 

 

Vrsta, izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni kvalifikaciji za navedeno funkcijo: 

http://www.celje.info/wp-content/uploads/2013/10/znak-mladim-prijazna-obcina.jpg?6ffb06
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/176/znackaMDLG2013.jpg


 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

                                

 
 

 Stran 20   

       

vrsta zkaza:  št.:  

 (strokovni izpit, kvalifikacija ...)   

izdajatelj: 

 datum

:  

 

Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji 

(IZS): 

_______________________________________________________________ 

Žig in identifikacijska številka in vrsta storitve, za katero ima pooblastilo: 

 

 

 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opomba: v kolikor bo ponudnik imel poleg odgovornega vodje del tudi več odgovornih vodij za posamezna 

dela, obrazec temu primerno razmnoži. Reference se komulativno seštevajo v kolikor odgovorni vodje 

posameznih del izpolnjujejo pogoje za odgovorno vodenje del  
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OBRAZEC št. 13 

 

Ponudnik:    

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL 

 

Kot odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da odgovorni vodja del: 

(ime in priimek odg. vodje del) __________________________________ 

(naslov odg. vodje del) _________________________________________ 

(izobrazba odg. vodje del) _____________________________________ 

izpolnjuje vse pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 in ima zahtevane reference v 

skladu s predmetno razpisno dokumentacija javnega naročila.  

 

Reference za navedeno funkcijo: 

Naziv gradnje oz. del 
Vrednost  

(brez DDV) 

Datum 

dokončanj

a 

Pogodbeni partner 

    

    

    

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.  

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 
Opomba: Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja potrdilo (obrazec št. 14)  in priloži ustrezno število referenčnih 

potrdil. Reference se komulativno seštevajo v kolikor odgovorni vodje posameznih del izpolnjujejo pogoje za 

odgovorno vodenje del 
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OBRAZEC št. 14 

 

 

Naročnik (investitor) referenčnega dela: 

___________________________________________________________________________ 
(naziv naročnika) 

 

_________________________________________________________________________ 

(naslov naročnika) 

 

Na prošnjo ponudnika: 

___________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 
(naslov ponudnika) 

 

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku 

»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v občini Črna na 

Koroškem«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje 

 

POTRDILO O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL 

 

Kot naročnik potrjujemo, da je odgovorni vodja del: 

______________________________________________________________________ 
(ime in priimek odg. vodje del) 

___________________________________________________________________________ 
(naziv odg. vodje del) 

__________________________________________________________________________ 
(naslov odg. vodje del) 

 

za nas izvajal naslednje delo po sklenjeni gradbeni pogodbi:  

Sklenjena gradbena pogodba:  __________________________________________________ 
(naslov, številka in datum) 

Kraj opravljanja del: ____________________________________ 

 

v vrednosti: EUR z DDV: ____________________________________ 

 

v obdobju od: do: _____________________________________________ 
(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto) 

 

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna 

oseba: 

 

 

____________________________________________________ 
(ime in priimek kontaktne osebe) 

 

___________________________________________________ 
(telefon / fax kontaktne osebe) 

  

____________________________________________________ 
(elektronska pošta kontaktne osebe) 

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku 

oddaje javnega naročila gradnje. 

 

 

 

 

Datum:   Ime in priimek odgovorne osebe  

referenčnega dela: 

Kraj:  žig  

    

    

   (podpis) 

 

: 

 

 
 

Za tem obrazcem je potrebno priložiti: Fotokopijo ustreznega potrdila o zaposlitvi, izobrazbi, strokovnem 

izpitu in vpisu v imenik poklicne zbornice za odgovornega vodjo del. 

 

Navodilo: obrazec št. 14 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe naročnika. 

. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec kopira. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celje.info/wp-content/uploads/2013/10/znak-mladim-prijazna-obcina.jpg?6ffb06
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/176/znackaMDLG2013.jpg


 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

                                

 
 

 Stran 24   

       

 
OBRAZEC št. 15 

 

Ponudnik:    

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ (REFERENČNIH DEL) 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem 

delu resnični Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb za oddajo 

predmetnega  javnega naročila gradnje po odprtem postopku izvedli dela,  naslednje naročnike 

(investitorje) referenčnih del: 

Naziv gradnje:  

Investitor:  

Izvajalci:  

Datum in kraj  

izvedbe:  

Številka pogodbe:  

Pogodbena Vrednost:  

(brez DDV) 

EUR EUR 

(vrednost celotne gradnje) (vrednost referenčnih del, ki  jih je v tej 

gradnji izvedel gospodarski subjekt, ki 

nastopa v ponudbi) 

Opis referenčnih del, 

ki jih je pri tej gradnji 

izvedel in obračunal 

gospodarski subjekt, ki 

nastopa v ponudbi: 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

  
Opomba: Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja ustrezno število potrdil, podanih v razpisni dokumentaciji 

(obrazec št. 16). Navodilo: ponudnik obrazec št. 15 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s 

strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC št. 16 

 

Naročnik (investitor) referenčnega dela: 

__________________________________________________________________________ 
(naziv naročnika) 

_________________________________________________________________________ 
(naslov naročnika) 

 

Na prošnjo ponudnika: 

__________________________________________________________________________ 
(naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika/podizvajalca/soponudnika) 

 

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku 

»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v občini Črna na 

Koroškem«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje 

 

REFERENČNO POTRDILO 

 

Kot naročnik potrjujemo, da je ponudnik/podizvajalec/soponudnik: 

 

___________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika/podizvajalca/soponudnika) 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(naslov ponudnika/podizvajalca/soponudnika) 

 

za nas izvajal naslednje delo, po sklenjena gradbeni pogodbi:  _______________________ 
(naslov, številka in datum) 

Kraj opravljanja del:  ____________________________________ 

 

v vrednosti: EUR z DDV: ____________________________________ 

 

v obdobju od: do: _____________________________________________ 
(dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto) 

 

uporabno dovoljenje pridobljeno dne __________pod štev._________ pri UE ___________. 

 

 

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna 

oseba: 

 

 

____________________________________________________ 
(ime in priimek kontaktne osebe) 

 

___________________________________________________ 
(telefon / fax kontaktne osebe) 

  

____________________________________________________ 
(elektronska pošta kontaktne osebe) 

 

 

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku 

oddaje javnega naročila gradnje. 

 

 

.  

 

Datum:   Ime in priimek odgovorne osebe  

referenčnega dela: 

Kraj:  žig  

    

    

   (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodilo: Ponudnik lahko obrazec referenc fotokopira. 
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OBRAZEC št. 17 

 

 

 

Ponudnik:    

 

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRI GRADNJI ZAGOTOVIL, DA SE IZPOLNIJO 

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE NAROČNIKA 

 

 

Odgovorna oseba ponudnika: ____________________________________ 
(ime in priimek odgovorne osebe) 

 

izjavljamo, da bomo pri izvedbi predmetnega  javnega naročila, ki je bil objavljen na Portalu 

javnih naročil, upoštevali temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko 

vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov v skladu z določili 

priloge 7.2. Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 

64/12 in 2/13), in sicer: 

− izjavljamo, da bomo zagotovili, da se pri izvedbi javnega naročila ne uporabljajo: 

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v 

vrednosti več kot: 30g/l, brez vode, za stenske barve, 250 g/l, brez vode, za druge barve z 

razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo, 180 g/l, brez vode, za vse 

druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za 

les, talnimi premazi in talnimi barvami; 

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski 

razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST 

EN 636, SIST EN 13986; 

− izjavljamo, da bomo zagotovili, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih 

gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev 

emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v 

enakovrednem standardu; 

− izjavljamo , da v kolikor se bo pri gradnji uporabil les, bo le-ta iz zakonitih virov; 

− izjavljamo, da bo vsa vgrajena vodovodna napeljava opremljena s tehnologijami za 

varčevanje z vodo in sicer: 

- stranišča z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje 

in ne več kot 3 l za delno splakovanje, 

http://www.celje.info/wp-content/uploads/2013/10/znak-mladim-prijazna-obcina.jpg?6ffb06
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/176/znackaMDLG2013.jpg


 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

                                

 
 

 Stran 28   

       

- v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo 

popolnoma brez tekočine; 

- izjavljamo, da bomo, v primeru izbora, naročniku pred vgradnjo materiala oz. opreme 

dostavili ustrezna dokazila predpisana v točki 7.2.2 Priloge 7 Uredbe o zelenem javnem 

naročanju, iz katere bo izhajalo, da so zahteve izpolnjene. 

Seznanjeni smo, da v primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila in naročniku pred 

vgradnjo posameznih materialov oz. opreme iz prejšnjih točk izjave ne bo dostavil ustreznih 

dokazil, bo naročnik pričel s postopkom prekinitve pogodbe za izvedbo javnega naročila in 

unovčitve garancije za dobro izvedbo del. 

Izjavljamo, da bomo, v primeru izbora, naročniku oz. strokovnemu nadzoru moral preložiti 

ustrezna dokazila za VSE navedbe oz. materiale in proizvode, ki jih bo uporabil pri izgradnji, 

iz zgoraj navedenih izjav in sicer pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme. 

− da bomo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovali tehnično 

dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni proizvodi 

izpolnjujejo naročnikove zahteve; 

− izjavljamo, da smo seznanjeni, da v primeru, da v primeru, da bomo izbrani ponudnik, ne 

bomo izpolnjevali pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na temeljne okoljske zahteve, na 

način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za 

prekinitev pogodbe. 

S to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in odškodninsko odgovornost in morebitne 

posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

 

 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 

 

 

 

 

 

: 
Navodilo: ponudnik obrazec št. 17 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene 

osebe, ki je 

podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov 
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OBRAZEC št. 18 

Ponudnik:    

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV 

 

Odgovorna oseba ponudnika: ________________________________________- 
(ime in priimek odgovorne osebe) 

izjavljam, da: 

− imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim 

osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni 

list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), ob upoštevanju investicije, ki je 

predmet javnega naročila, 

− upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo 

na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje, 

− bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici v skladu s predpisi,  

− bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova 

varnost ves čas izvajanja naročila, 

− bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je 

okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega 

odpadnega materiala, 

− bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,  

− bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in 

vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ, 

− bomo po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo in ga glede na vrsto 

odpeljali na za to dovoljeno deponijo. 

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo 

izhajala resničnost vseh zgornjih navedb. S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in 

morebitne posledice,  ki iz nje izhajajo. S to izjavo prevzemamo tudi vso odgovornost za ravnanje z 

gradbenimi odpadki in njihovo deponiranje pri pooblaščenih institucijah vključno z izdelavo 

končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki bo vsebovalo tudi evidenčne liste za vse 

postavke gradbenih odpadkov. 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 
Navodilo: ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. 
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OBRAZEC št. 19 

 

Ponudnik:    

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

 

 

 

IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN 

 

 

Odgovorna oseba ponudnika: ___________________________________________________ 
(ime in priimek odgovorne osebe) 

 

izjavljam, da 

− da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del razpisne 

dokumentacije in naše ponudbe in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje »Odvajanje 

in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v občini Črna na Koroškem«, ki 

je bil objavljen na Portalu javnih naročil, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela 

ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob upoštevanju zahtev  naročnika, ki so 

potrebne za realizacijo posamezne postavke, in so navedene v razpisni dokumentaciji in 

ponudbenem predračunu. 

Izjavljamo, da v primeru, da v popisih oziroma predračunu niso izpolnjene vse postavke, ali 

smo pri posamezni postavki vpisali »0,00« so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v 

ostalih postavkah in da smo seznanjeni s tem, da nam naročnik v nobenem primeru za ta dela 

ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova. 

 

 

 

 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 
 

Navodilo: ponudnik obrazec št. 19 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je 

podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC št. 20 

 

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 

 
Naziv banke: ___________________________________________________________ 

Kraj in datum: ___________________________________________________________ 

Upravičenec: Občina Črna na Koroškem, cesta 101, 2 393 Črna na Koroškem 

Garancija št. ___________________________________________________________ 

 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne ___________, številka objave 

JN ______________, za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za »Odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v občini Črna na Koroškem« za naročnika 

Občina Črna na Koroškem, cesta 101,   

2 393 Črna na Koroškem (to je upravičenca te garancije), je ponudnik 

_______________________________________________________________(naziv in polni naslov) 

dolžan za resnost ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost 

ponudbe v višini 

= _______________EUR;  (  Vpiše se ustrezno višino glede na ponudbo – celota, sklopi) 

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 

− ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, 

− ne izroči naročniku bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali 

naročniku, zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem 

zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih 

primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

− originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

− predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 

− original Garancije št. ____________ / ________________. 

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu do 

trenutka, 

ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, vendar najkasneje do roka veljavnosti ponudb, 

to je do vključno ___________2016. (opomba: to je najmanj do 90. dan po izteku roka za oddajo 

ponudb!) 

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do vključno 

___________ 

2016, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in 

krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije. 

(žig in podpis banke) 
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Navodilo: ponudnik ponudbi priloži originalno bančno garancijo, ki mora vsebinsko in pomensko povsem ustrezati vzorcu. 
 

 

 

OBRAZEC št. 21 

 

 

 

Ponudnik:    

__________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

 

IZJAVA O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 

OBVEZNOSTI 

 

 

Naročniku, Občina Črna na Koroškem, cesta 101, 2 393 Črna na Koroškem, izjavljamo, da 

bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje 

po odprtem postopku Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže 

v občini Črna na Koroškem«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil: 

− v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbenih del (z DDV), z 

veljavnostjo do vključno 90 dni dlje, kot je predviden rok za predajo predmeta javnega 

naročila naročniku; 

− naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve bančne 

garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo 

uveljavil bančno garancijo za resnost ponudbe. 

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

 

 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 
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Navodilo: ponudnik obrazec št. 21 izpolni. Izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s 

strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. 

 
OBRAZEC št. 22 

 

 

Banka: 

 

___________________________________________________________________________ 
(naziv banke) 

 

________________________________________________________________________ 
(naslov banke) 

 

 

 

 

IZJAVA BANKE O IZROČITVI BANČNE GARANICIJE ZA DOBRO IZVEDBO 

POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

 

 

 

 

 

Naročniku, Občina Črna na Koroškem, cesta 101, 2 393 Črna na Koroškem izjavljamo, da 

bomo v kolikor bo ponudnik  ____________________________________________(naziv in 

polni naslov) izbran v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po 

odprtem postopku Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v 

občini Črna na Koroškem, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, v roku, predvidenem z 

razpisno dokumentacijo, temu ponudniku izdali bančno garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, skladno z napisanim  vzorcem na Obrazcu 23.  

 

 

 

 

 

 

Datum:   Banka 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek odgovorne  osebe) 

    

   (podpis) 
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OBRAZEC št. 23 

 

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

(VZOREC) 

 
Naziv banke: ___________________________________________________________ 

Kraj in datum: __________________________________________________________ 

Upravičenec: Občina Črna na Koroškem, cesta 101, 2 393 Črna na Koroškem 

Garancija št. ___________________________________________________________ 

V skladu s pogodbo o izvedbi naročila št. ___________, z dne _____________, sklenjeno med 

Občina Črna na Koroškem, cesta 101, 2 393 Črna na Koroškem (to je upravičencem te garancije) in 

izvajalcem __________________________________________(naziv in polni naslov), je izvajalec 

dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH 

ODPADNIH VODA V POREČJU REKE MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM«, ki bo 

zgrajena skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in pogodbe o izvedbi naročila v 

roku, predvidenem v pogodbi o izvedbi naročila v skupni vrednosti =____________________ EUR (z 

DDV) 

(z besedo: _________________________________________________________). 

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da 

bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________________ EUR, če 

izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, 

opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene 

obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da 

izvajalec odstopi od pogodbe. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za 

zastopanje in original Garancije št. ____________/_____________. 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja najkasneje do vključno dne _________________, to je do poteka devetdesetega 

dne od 

pogodbeno določenega roka za izvedbo gradnje in predajo naročniku. Po preteku navedenega roka 

garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 

rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te 

garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in 

krajevno pristojno sodišče po pravu Republike Slovenije. 

 

 

(žig in podpis banke) 

 

 
Navodilo: ponudnik mora ponudbi priložiti s strani banke podpisan in izpolnjen obrazec št. 22. Izjava mora biti 

v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani banke. 
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OBRAZEC št. 24 

 

Ponudnik:    

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

 

IZJAVA O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM 

ROKU 

 
Naročniku, Občina Črna na Koroškem, cesta 101, 2393 Črna na Koroškem, izjavljamo, da bomo, v 

kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem 

postopku: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU REKE 

MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil: 

− skupaj s predajo predmeta javnega naročila naročniku, naročniku izročili bančno garancijo za 

odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi z veljavnostjo _________let. (opomba: izpolniti 

z obdobjem,  enakim garancijskemu roku, ki ga ponuja ponudnik) od dneva predaje predmeta javnega 

naročila naročniku, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti). 

− smo seznanjeni s tem, da v primeru, da ne bomo odpravili napake v dogovorjenem roku, bo lahko 

naročnik ali druga pravna ali fizična oseba odredila popravilo drugemu izvajalcu, na stroške 

ponudnika (izvajalca) oziroma unovčila bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, 

− smo seznanjeni s tem, da če naročniku ne bomo izročili bančne garancije za odpravo napak v 

garancijski dobi, bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 

 

 

 

 
Navodilo: ponudnik mora obrazec št. 24 izpolniti. Izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in 

podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC št. 25 

 

IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO 

POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU 

 

 

Ponudnik:                                                                                      

________________________________________________________________________                 
(Naziv in naslov ponudnika) 

 

 

 

Na podlagi vloge ponudnika ______________________________, s katero nas je seznanil, 

da se namerava prijaviti na javni razpis Občine Črna na Koroškem za izgradnjo čistilne 

naprave in kanalov v Črni na Koroškem, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod 

oznako _____________________________ z dne _______________________  

 

 

 

___________________________________________ 
(naziv in sedež banke) 

 

IZJAVLJAMO 

 

 

da bomo, v kolikor bo ponudnik ____________________________ izbran na javnem razpisu 

kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo pomanjkljivosti 

v garancijskem roku v višini ________________ € (10 % pogodbene vrednosti), plačljivo 

na prvi poziv v skladu z obrazcem 26 in vsemi ostalimi določili razpisne dokumentacije. 

 

 

 

 

Banka: _____________________ 

 

Podpis in žig: 
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 OBRAZEC št. 26 

 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V 

GARANCIJSKEM ROKU 

 
Naziv banke:  

Kraj in datum:  

Upravičenec:  

Številka garancije:  

V skladu s pogodbo ____________________________ (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum) 

sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) _____________________ in 

____________________________________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo 

»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU REKE MEŽE V 

OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM « v vrednosti ____________ €, je izvajalec dolžan po opravljeni 

primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati 

opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in 

garancijske izjave. 

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega 

prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek __________ €, če 

izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, 

ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale  

3. osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 

4. original garancije št. ……./…….  

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, 

vendar pa najkasneje do …………… Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost 

avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 

rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije 

oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža 

upravičenca oz. banke. 

 

                       Banka: ___________________________ 

                                                                                

         (žig in podpis) 
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OBRAZEC št. 27 

 

Ponudnik:    

___________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

___________________________________________________________________________ 

(naslov ponudnika) 

 

 

PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH IN POVEZANIH DRUŽBAH 

na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 

list RS, št. 45/10 in naslednji) 

 

Ponudnik:   

_________________________________________________________________________ 
(polni naziv ponudnika) 

 

ID za DDV: 

Matična številka : 

 

Lastniški deleži (navedite lastnike in njihove deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime 

in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

 

 

 Naziv in naslov delež v 

% 

ustanovitelji   

družbeniki   

tihi družbenik   

delničarji   

drugi lastniki   

 

 

 

 

Datum:   ponudnik: 

Kraj:  žig  

   (ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

    

   (podpis) 
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OBRAZEC št. 28 

 

PREDRAČUN – POPIS DEL 

 

(Ponudnik priloži predračun v tiskani obliki in v elektronski obliki na CD) 

 Popis del s količinami na zgoščenki - lastna priloga ponudnika; ponudnik ga v elektronski 

obliki izpolni . Zgoščenka naj bo priložena tako, da jo je možno pregledati, ne da bi naročnik 

posegel v zapečateno ponudbo. 

Tiskan izpis elektronsko izpolnjenega popisa del s količinami – lastna priloga ponudnika; 

ponudnik tiskan izpis elektronsko izpolnjenega popisa del s količinami, ki ga je prejel v 

elektronski obliki, priloži za tem obrazcem, vsako stran žigosa in parafira v spodnjem desnem 

kotu. Podatki v tiskani in elektronski obliki se morajo ujemati, v kolikor ne bodo identični, se 

upoštevajo podatki iz tiskanega izpisa. 

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. 

Sestavni del popisa je : cenik režijskih ur delovne sile, voznega parka, materiala, strojne 

opreme 

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali 

le na posamezne sklope. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope mora biti 

njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Po ocenitvi ponudb po 

posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za vse sklope skupaj naročnik sklene 

pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Navodilo: Ponudnik za tem obrazcem priloži predračun, ki ga mora žigosati in podpisati vsako stran predračuna  

ter zahtevane cenike ter podpisano in ožigosano prilogo 3 navodil za izdelavo predračuna! 
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Navodilo: Ponudnik vzorec pogodbe izpolni in vsak list podpiše in žigosa! Pogodba mora biti datirana, žigosana 

in podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je 

seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VZOREC POGODBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA: 

1. OBRAZEC POGODBE 

2. IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV 

3. POSEBNI POGOJI 

4. DODATEK K PONUDBI 

5. SHEMA ZAPOREDJA GLAVNIH DOGODKOV IN AKTIVNOSTI 
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1. OBRAZEC POGODBE 

 

Naročnik                                                        

Ime Občina Črna na Koroškem 

Center 101  

2393 Črna na Koroškem 

ID. št. za DDV SI55789935 

Matična št. 5874653000 

EZR SI56 0125 2010 0006 472 pri UJP 

Skrbnik pogodbe  Mojca Dimnik 

Nadzorni organ  

Podpisnik Romana Lesjak, županja 

 

in  

 

Izvajalec  

Firma ali ime  

ID. št. za DDV  

Matična št.  

Poslovni račun  

Skrbnik pogodbe  

Podpisnik  

 

 

 

skleneta naslednjo 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU 

REKE MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM 
      

1. člen 

UVODNE DOLOČBE 

V tej pogodbi imajo besede in izrazi iste pomene, kot so jim dodeljeni v posebnih in splošnih 

pogojih pogodbe FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih 

načrtuje naročnik, prva izdaja 1999, Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC – rdeča 

knjiga (v nadaljevanju: Splošni pogoji pogodb), ki se v nadaljevanju omenjajo. 

 

 

 

2. člen 
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PRAVNA PODLAGA 

Podlaga javnega razpisa in te pogodbe je 25. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2- 

Uradni list RS, št. 12/2013, v nadaljevanju ZJN-2), ter na njegovi podlagi izveden postopek 

oddaje javnega naročila za »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH 

VODA V POREČJU REKE MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM j« , ki je bil 

objavljen na portalu enaročanje dne 24.02.2016 pod številko JN 1275/2016  

 

3. člen 

PREDMET POGODBE 

Predmet pogodbe obsega ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH 

VODA V POREČJU REKE MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM, skladno s popisi 

del in projektno dokumentacijo. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v skladu z 

določbami pogodbe. 

 

Naročnik se s to pogodbo obveže, da bo plačal izvajalcu pogodbeno ceno za izvedbo in 

dokončanje del in odpravo napak na njih v rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba.  

 

 

4. člen 

PRILOGE POGODBE 

Naslednji dokumenti se štejejo kot sestavni del te pogodbe: 

 

a) ponudba izvajalca številka ___________ z dne ___________ 

b) posebni pogoji pogodbe  - poglavje 3 

c) splošni pogoji pogodb FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki 

jih načrtuje naročnik, prva izdaja 1999, Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC – 

rdeča knjiga 

č) projektna dokumentacija številka ___________ z dne ___________ 

d) popisi del s cenami številka ___________ z dne ___________ 

e) razpisna dokumentacija številka ___________ z dne ___________ 

g) shema zaporedja glavnih dogodkov in aktivnosti  

h) Obrazec št.:1 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo« v kolikor 

ponudnik nastopa s podizvajalci 

 

V primeru navzkrižnih določb veljajo določila obrazca pogodbe, nato pa priloge pogodbe po 

vrstnem redu, kot so naštete zgoraj. 

 

5. člen 
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SKRBNIK POGODBE 

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je _______________. 

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ………………………………………………………. 

 

6. člen 

SPREJETI POGODBENI ZNESEK 

Sprejeti pogodbeni znesek znaša: 

Brez DDV:  EUR 

Davek na dodano vrednost (DDV):    EUR 

Vključno z DDV: 

z besedo: 

   EUR 

   

 

 

Naročnik bo pri plačilu izvajalcev upošteval tudi 76. a člen ZDDV-1. 

 

7. člen 

NAČIN PLAČIL, POTRDILO O VMESNEM PLAČILU TER ZADRŽANJE 

Izvajalec mora predložiti račun oziroma situacijo v roku pet dni po opravljenem delu oziroma 

do petega delovnega dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu, če je delo trajalo 

več mesecev in to v skladu z gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer. 

Situacija oziroma račun mora vsebovati poročilo o poteku del ter s strani izvajalca potrjene 

situacije podizvajalcev, skupaj s specifikacijo plačil po konkretni situaciji. Situacija mora biti 

potrjena s strani odgovornega nadzornika (inženirja) in se naročniku vroči osebno (v 

sprejemni pisarni naročnika) ali po pošti. 

 

Na vsaki izstavljeni situaciji mora izvajalec poleg obveznih elementov navesti ustrezen naziv 

operacije, vse dokumente mora opremiti v skladu z Navodilom organa upravljanja za 

informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem 

obdobju 2014 – 2020. Izvajalec mora situacije predložiti v številu izvodov, ki ga naknadno 

zaradi potreb po poročanju opredeli naročnik pred prvo predložitvijo situacije. 

 

Situacija oziroma račun mora, kot je primerno, vsebovati postavke iz točke 14.3 Splošnih 

pogojev pogodbe (skladno s spremembami iz posebnih pogojev), ki so izražene v EUR. 
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Naročnik vsako situacijo plača v višini 90% vrednosti opravljenih del. Zadržani znesek v 

višini 10% vsake izstavljene situacije se zadrži do izdaje potrdila o prevzemu del, naročnik pa 

ob uspešnem zaključku poskusnega obratovanja projekta, ob izdaji potrdila o prevzemu del, 

hkrati s plačilom obračuna ob dokončanju, plača zadržani znesek. Izstavitev posamezne 

situacije se izvede, če znesek situacije presega skupno vrednost 20.000,00 EUR, sicer se 

izvedena dela obračunajo v prihodnji situaciji. 

 

Potrditev izvedenih del s strani inženirja je pogoj za plačilo posamezne situacije. 

 

 

8. člen 

ROK ZA DOKONČANJE DEL 

Rok za dokončanje del čistilne naprave je 730 dni od začetka del (550 dni za izgradnjo in 180 

dni za poskusno obratovanje – preskuse ob dokončanju), oz. za sklope kanalizacije po 

naknadno opredeljenem terminskem planu ob podpisu pogodbe. 

 

Izdaja potrdila o prevzemu del je pogojena z uspešnimi preskusi ob dokončanju (poskusno 

obratovanje). Za sklope kanalizacije uporabno dovoljenje. 

 

9. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

Pogodba je nična, če 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. 

 

10. člen 

PODIZVAJALCI 

Neposredna plačila podizvajalcem so skladno z ZJN-2 obvezna. 
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Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik 

namesto izvajalca neposredno plača podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Soglasja 

podizvajalcev so vsebovana v obrazcu št.2, ki je priloga te pogodbe.  

Če izvajalec po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z 

novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti naročniku:  

a) izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

b) pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in 

c) soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v katerem so vsebovani vsi 

podatki iz obrazca P-6. 

V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem soglasja 

novih podizvajalcev za neposredno plačilo postanejo priloga te pogodbe. 

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvajanje del po tej pogodbi vključil enega ali 

več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg 

dela ter cena za opravljene storitve. 

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in 

naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in 

pravočasno izvedbo pogodbenih del. 

Pri izvajanju del po tej pogodbi bo izvajalec sodeloval z naslednjimi podizvajalci: 

a) Podizvajalec 1: 

 Naziv: 

 Polni naslov: 

 ID št. za DDV: 

 Matična številka: 

 Poslovni račun: 

 Zakoniti zastopnik: 

 Dela, ki jih prevzema podizvajalec (predmet): 

 Količina: 

 Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV: 

 Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec z DDV: 

 Kraj izvedbe del: 

 Rok izvedbe del: 
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b) Podizvajalec 2: 

 Naziv: 

 Polni naslov: 

 ID št. za DDV: 

 Matična številka: 

 Poslovni račun: 

 Zakoniti zastopnik: 

 Dela, ki jih prevzema podizvajalec (predmet): 

 Količina: 

 Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV: 

 Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec z DDV: 

 Kraj izvedbe del: 

 Rok izvedbe del: 

 

11. člen 

ZAVAROVANJE 

Izvajalec mora predložiti polico za gradbeno zavarovanje s kritjem v višini sprejetega 

pogodbenega zneska. Zavarovalna polica za gradbeno zavarovanje mora vsebovati kritja za 

naslednje zavarovalne vrste:  

požar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec zrakoplova, manifestacije ali demonstracije, izliv 

vode, zmrzal, led in sneg, snežni plaz, dež, utrganje in zrušenje zemljišča, posedanje tal, 

gradbene nezgode, vlomske tatvine, poplave, visoke vode, talne vode in stroške čiščenja do 

3% sprejetega pogodbenega zneska. 

Izvajalec mora prav tako predložiti polico za zavarovanje gradbene odgovornosti izvajalca 

del s kritjem škod nastalih naročniku ali tretjim osebam, kot posledica strokovne napake 

izvajalca z zavarovalnim kritjem na novem gradbišču in obstoječih objektih s podaljšanim 

jamstvom za čas garancije in kritjem ekoloških škod. Zavarovalna vsota za osebne in 

materialne škode mora biti 500.000€ v minimalno 2x letnem agregatu in maksimalno odbitno 

franšizo 10.000€ po škodnem primeru. V primeru, da zavarovalna polica vsebuje odbitno 

franšizo, se znesek odbitne franšize zavaruje iz naslova unovčenja bančne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Izvajalec bo v roku 15 dni od podpisa pogodbe predložil kopijo zavarovalne police in potrdilo 

o plačilu celotne premije (fotokopijo – original pa na vpogled). 
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Predložitev zavarovalnih polic in dokazila o plačilu celotne premije predstavlja pogoj za 

veljavnost pogodbe. 

12. člen 

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

Najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe je potrebno naročniku izročiti garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% sprejetega pogodbenega zneska, ki je izdana po 

Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) sicer pogodba ni veljavna. Garancija mora 

veljati še najmanj 60 dni od izdaje potrdila o izvedbi. Če se rok za dokončanje podaljša, je 

potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije. 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec 

svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini 

in roku ter za poplačilo zneska odbitne franšize iz 11. člena. Izvajalec se za tak primer 

odpoveduje zahtevku za povrnitev stroškov iz naslova neupravičene obogatitve. 

 

13. člen 

GARANCIJSKA DOBA IN GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI 

DOBI 

Izvajalec daje za vodotesnost hidroizolacije in konstrukcije ter vodotesnost kanalizacije 

garancijo za dobo 10 let, za ostalo pa garancijo za dobo 5 let. 

 

Izvajalec mora izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. 

Izvajalec mora kot pogoj za prejetje Potrdila o izvedbi predložiti naročniku garancijo za 

odpravo napak v garancijski dobi (Extended Liability) v obliki bančne garancije, ki je izdana 

po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP v višini 10% pogodbene cene. Garancijska 

doba prične teči z dnem izdaje potrdila o izvedbi. Izvajalec lahko predloži tudi bančno 

garancijo v enaki višini in obliki, izdano za tro- ali petletno obdobje, pri čemer mora 

vsakokrat najkasneje 15 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe predložiti novo garancijo z 

veljavnostjo za naslednje obdobje, sicer je to razlog za unovčitev obstoječe garancije – 

nepredložitev novega zavarovanja predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. Izvajalec 

se za tak primer odpoveduje zahtevku za povrnitev stroškov iz naslova neupravičene 

obogatitve. 

 

14. člen 

SOFINANCIRANJE 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa operativnega programa evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov kohezijske politike za  2014-2020  in Ministrstva za 

okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana. 

15. člen 
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KONČNE DOLOČBE 

Pogodba je sestavljena v osmih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri, Ministrstvo 

za okolje in prostor dva ter izvajalec dva izvoda. 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti 

sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih 

strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz 

pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 

 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da 

izvajalec v zahtevanem roku predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del, kopije 

zavarovalne police in potrdilo o plačilu celotne zavarovalne premije. Za datum sklenitve se 

šteje zadnji podpisani datum. 

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana samo v primeru, da bo naročnik 

pridobil financiranje. Naročnik zaradi tega ne prevzema nobenih stroškov iz tega naslova  

oziroma pribitkov. V primeru zmanjšanja obsega del se bosta naročnik in izvajalec 

dogovorila za vrsto in obseg del, ki se bodo izvedla 

 

 

 

 

IZVAJALEC  NAROČNIK 

 

 

  

Občina Črna na Koroškem 

V/na            , dne 

Številka: 
 

V/na            , dne 

Številka: 

Ime in priimek:  Ime in priimek: Romana Lesjak, županja 

Žig in podpis:  Žig in podpis: 
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2. IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV 

 

V kolikor ni določeno v pogodbi, se dela izvajajo v skladu z določili »Splošnih pogojev 

pogodb« - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje 

naročnik (Rdeča knjiga), prva izdaja 1999, ki jih je mogoče nabaviti na naslednjem 

naslovu: 

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) 

FIDIC bookshop 

P.O. Box 311, CH–1215 Geneva 15, Switzerland 

Tel: +41 227 994 905 

Fax: +41 227 994 901 

e-mail: fidic.pub@fidic.org 

http://www.fidic.org 

 

Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu: 

Gospodarska zbornica Slovenije 

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij-ZISP 

Dimičeva ul. 13 

1504 Ljubljana 

Tel: +386 01 58 98 254 

Fax: +386 01 58 98 100 

http://www.gzs.si 

 

Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so predmet 

sprememb in dodatkov, navedenih v prilogi »3. Posebni pogoji«. 

Smatra se, da je izvajalec seznanjen z vsebino navedenih splošnih pogojev in z njo tudi 

razpolaga. Naročnik pa lahko od izvajalca zahteva predložitev izvoda pogojev gradbenih 

pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, podpisanega od osebe, ki je 

tudi pooblaščena za podpis pogodbe. 

 

Izvajalec  

Podpisnik  

Podpis  

Kraj  

Datum  
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KAZALO POSEBNIH POGOJEV (3. POGLAVJE): 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1 Definicije 

1.1.1 Pogodba 

1.1.2 Stranke in osebe 

1.1.4 Denar in plačila 

1.1.6 Druge definicije 

1.3 Sporočanje 

1.5 Prioriteta dokumentov 

1.6 Pogodbeni sporazum 

3. INŽENIR 

3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja 

4. IZVAJALEC 

4.1 Splošne obveznosti izvajalca 

4.2 Garancija za dobro izvedbo 

4.3 Predstavnik izvajalca 

4.4 Podizvajalci 

4.8 Varnostni postopki 

4.9 Zagotavljanje kakovosti 

4.10 Podatki o gradbišču 

4.19 Elektrika, voda in plin 

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri 

4.21  Poročilo o poteku del 

4.25 Obveščanje javnosti 

4.27 Kabli in vodniki 

5. IMENOVANI PODIZVAJALCI 

5.1 Definicija »imenovanega podizvajalca« 

5.2 Ugovor proti imenovanju 

5.3 Plačila imenovanim podizvajalcem 

5.4 Dokazilo o plačilih 

7. OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA 

7.1 Način izvedbe 

7.8 Pristojbine 

8. ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV 

8.1 Začetek del 

8.7 Odškodnina za zamudo 

10. PREVZEM S STRANI NAROČNIKA 

12. MERJENJE IN OCENA 

12.1 Merjenje del 

13. SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 

13.5 Začasni zneski 

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 
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14. POGODBENA CENA IN PLAČILO 

14.1 Pogodbena cena 

14.2 Predplačila 

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

14.4 Plan plačil 

14.5 Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela 

14.6 Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih 

14.7 Plačilo 

14.9 Plačilo zadržanega zneska 

14.12 Poravnava končnih obveznosti 

14.13 Izdaja Potrdila o končnem plačilu 

15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA 

15.2 Odstop od pogodbe s strani naročnika 

15.5 Pravica naročnika do odstopa od Pogodbe 

17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST 

17.1 Odškodnine 

18. ZAVAROVANJE 

20. ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 
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3. POSEBNI POGOJI ZA:  ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH 

VODA V POREČJU REKE MEŽE V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM 

 

"Posebni pogoji" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" 

(Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od 

Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999).  

 

Če s Posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru 

neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev 

pogodb. 

 

Nespremenjena določila »splošnih pogojev pogodb« veljajo v obliki, v kakršni so podana v 

Splošnih pogojih pogodb. 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1.1 Definicije 

 

1.1.1 Pogodba 

 

Doda se podtočka k točki 1.1.1.3: 

Pismo o sprejemu ponudbe pomeni »Odločitev o oddaji naročila«. 

 

Črta se besedilo podtočke 1.1.1.4 in se ga nadomesti z besedilom: 

Ponudbeno pismo pomeni ponudbo in obratno.  

 

Doda se podtočka k točki 1.1.1.5: 

Popis (Specifikacije) pomeni tudi tehnične specifikacije in obratno.  

 

Na koncu prvega stavka podtočke 1.1.1.7 se črta pika in doda naslednje besedilo: »ter roki.« 

 

Črta se besedilo podtočke 1.1.1.8  »Ponudba« in se ga nadomesti z besedilom: »1.1.1.8 

»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije 

predložil ponudnik (izvajalec). 

 

1.1.2 Stranke in osebe 

 

Doda se podtočka 1.1.2.11: Spremeni se definicija pojma »Joint Venture« kot je opredeljena 

v podčlenu 1.14 na način, da se glasi: »Joint Venture« pomeni: skupna ponudba konzorcija 

podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 
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1.1.4. Denar in plačila 

 

Črta se besedilo podtočke 1.1.4.1. in se ga nadomesti z besedilom: 1.1.4.1 »Sprejeti 

pogodbeni znesek« pomeni znesek z  DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo 

in dokončanje ter odpravo napak. 

 

Črta se besedilo podtočke 1.1.4.2. in se ga nadomesti z besedilom: 1.1.4.2 »Pogodbena cena« 

pomeni ceno z DDV, določeno v 6. členu obrazec pogodba v skladu z določili podčlena 14.1 

(Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s pogodbo. 

 

1.1.6 Druge definicije 

 

Doda se podtočka: 

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« pomeni dnevnik, ki se nahaja na gradbišču in je namenjen 

vodenju pomembnejših podatkov kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, 

napredovanje del, pregledi, pomembna obvestila in podobno. Izvajalec v času veljavnosti 

pogodbe vodi gradbeni dnevnik, v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08) in 

skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem 

in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014 – 2020. 

 

1.1.6.11 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v 

skladu s 13. členom obrazca pogodba. 

 

1.3 Sporočanje 

 

Na koncu podčlena se doda nov odstavek: 

Pri komunikaciji z naročnikom v zvezi s tem projektom, se upoštevajo Navodila organa 

upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v 

programskem obdobju 2014 – 2020, uporablja se naziv operacije oz. vse ostale označbe po 

navodilih naročnika. 

 

1.5 Prioriteta dokumentov 

 

Besedilo podčlena se nadomesti z besedilom: 

Dokumente, ki tvorijo pogodbo, navedene v 4. členu obrazca pogodba, je treba razumeti tako, 

da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenje se prioriteta dokumentov določa po 

zaporedju, določenem v 4. členu obrazca pogodba. 

 

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora inženir v soglasju z naročnikom 

dati vse potrebne obrazložitve ali navodila. 
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1.6 Pogodbeni sporazum 

 

Podčlen se v celoti črta. 

 

3. INŽENIR 

 

3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja 

 

Na koncu podčlena 3.1 se vstavi sledeče besedilo: 

Inženir bo pridobil posebno pisno dovoljenje naročnika, preden bo: 

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe 

in prevzel dela po podčlenu 10.1. in 10.2 Splošnih pogojev pogodbe; 

(b) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4.12 in 13; 

(c) odobril spremembe po členu 13; 

Ni  mu  pa  potrebno pridobiti posebno dovoljenje naročnika v primeru: 

d)v primeru, da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali 

 

4. IZVAJALEC 

 

4.1 Splošne obveznosti izvajalca 

 

Na koncu podčlena 4.1 se doda sledeče besedilo: 

Izvajalec mora sproti obveščati inženirja in naročnika o vseh napakah ali pomanjkljivostih, ki 

jih odkrije v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih ali drugih podatkih, ki so 

potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem pogodbe ali med izvedbo 

del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli zaradi nastalih napak in 

pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je odgovoren za vse posledice, 

ki jih utrpi naročnik. 

 

4.2 Garancija za dobro izvedbo 

 

Črta se besedilo prvega in drugega odstavka podčlena 4.2 in se ga nadomesti z besedilom 

določenim v 12. členu obrazca pogodba. 

V zadnjem stavku podčlena 4.2 se črta pika in doda: “in po vročitvi garancije za odpravo 

napak v garancijskem roku.”  

 

4.3 Predstavnik izvajalca 

 

Podčlenu 4.3 se doda nov odstavek: 

Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori 

slovensko, mora izvajalec zagotoviti ustreznega prevajalca v slovenski jezik. 
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4.4 Podizvajalci 

 

Črta se besedilo alineje (b) in se ga nadomestil z besedilom: 

(b) Za uvedbo drugih podizvajalcev, kot so navedeni v pogodbi, je potrebno predhodno 

soglasje inženirja in potrditev naročnika. Predlagani podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje 

za priznanje kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. Zamenjava podizvajalcev poteka 

skladno z določbami 71. člena ZJN-2. 

 

4.8 Varnostni postopki 

 

V besedilu točke (a) se izbriše vejica in se doda: »in upoštevati Zakon o varnosti in zdravju 

pri delu v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 43/2011)« 

 

4.9. Zagotavljanje kakovosti 

 

Doda se odstavek: Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z 

domačo zakonodajo in tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in 

dokazovanje kakovosti del. 

 

4.10 Podatki o gradbišču 

 

Doda se nov odstavek: 

Naročnik ne jamči za popolnost in natančnost podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, 

geomehanski pogoji, hidrološki podatki itd.), materialni, hidrološki in prometni situaciji, ki je 

na voljo v trenutku objave javnega naročila ali kadarkoli v času veljavnosti pogodbe. 

 

4.19 Elektrika, voda in plin 

 

Podčlen se spremeni tako, da se črtata 2. in 3. odstavek. 

 

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri 

 

Črta se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20. 

 

4.21  Poročilo o poteku del 

 

Na koncu podčlena se doda nov odstavek:  

Izvajalec bo kadarkoli omogočil pooblaščenim delavcem naročnika, posredniškega telesa 

(Ministrstvo za okolje in prostor RS ), organa upravljanja in pooblaščenim osebam organom 

Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom dostop do fizičnih 

rezultatov operacije ter dokumentacije vezane na operacijo in vpogled vanjo, oziroma bo 

posredoval zahtevano dokumentacijo. Izvajalec bo v okviru svojega poslovanja zagotavljal 

revizijsko sled in zagotovil hrambo dokumentacije vsaj 15 let po zaključku operacije. 
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Doda se podčlen 4.25 Obveščanje javnosti 

 

Izvajalec bo postavil oglasne deske (gradbišče table) v skladu z Navodili organa upravljanja 

za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem 

obdobju 2014 – 2020. 

 

Doda se podčlen 4.27 Kabli in vodniki 

 

Če izvajalec med izvedbo del naleti na oznake, ki označujejo potek podzemnih kablov, 

vodnikov ali inštalacij, jih mora pustiti, kjer so, če pa jih mora zaradi izvedbe del začasno 

odstraniti, jih mora, takoj ko je mogoče, vrniti na njihovo prvotno mesto. 

Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, 

vodnikov in inštalacij, ki jih je naročnik specificiral v pogodbi, po  ceni, ki je navedena v 

predračunu. 

Če kabli, vodniki in inštalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah vidi, 

da obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali drugačna sanacija nujna, mora ravnati 

skladno s splošno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je 

opisano v zgornjih odstavkih. V takšnem primeru je naročnik dolžan povrniti nastale stroške, 

do višine, ki je za takšna dela predvidena. 

Če obstaja možnost, da bo delo na delovišču povzročilo motnje ali škodo na javnem omrežju, 

mora izvajalec o tem nemudoma ustno in nato še pisno obvestiti inženirja in določiti smiseln 

rok, v katerem bi ustrezne službe lahko sprejele ukrepe za nemoteno delovanje. 

 

5. IMENOVANI PODIZVAJALCI 

 

5.1 Definicija »imenovanega podizvajalca« 

 

Črta se besedilo podčlena in se ga nadomesti z besedilom: 

»Imenovani podizvajalec« v Pogodbi pomeni podizvajalca, kot je definiran v ZJN-2. 

 

5.2 Ugovor proti imenovanju 

 

Podčlen se v celoti črta. 

 

5.3 Plačila imenovanim podizvajalcem 

 

Črta se besedilo podčlena in se ga nadomesti z besedilom iz 10. člena obrazca pogodbe. 

 

5.4 Dokazilo o plačilih 

 

Podčlen se v celoti črta. 
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7. OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA 

 

7.1 Način izvedbe 

 

Doda se drugi odstavek: 

Za  gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o 

skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi 

vgrajeni gradbeni materiali (cevi, revizijski jaški, pokrovi) in ostali polizdelki, ki se 

vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke iz katerih je 

mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijska številka, tip, št. šarže). 

 

7.8 Pristojbine 

V podčlenu 7.8 Pristojbine se za (b) točko doda točka (c), ki se glasi: 

(c) začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, 

vključno z nevarnimi odpadki. 

 

8. ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV 

 

8.1 Začetek del 

 

Črta se besedilo podčlena in se ga nadomesti z besedilom: 

Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka del vsaj 7 dni prej. Datum začetka del je 15 

dni po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. 

 

8.7 Odškodnina za zamudo 

 

Črta se besedilo podčlena in se ga nadomesti z besedilom: 

Izvajalec je dolžan dela dokončati v roku za dokončanje del. V primeru zamude pri izvedbi je 

naročnik za vsak dan zamude dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 2‰ (2 promila) 

pogodbene cene, vendar skupaj največ 10% pogodbene cene. Pogodbena kazen ni pogojena z 

nastankom škode. Doseganje maksimalne pogodbene kazni predstavlja hujšo kršitev 

pogodbenih obveznosti, ki je lahko razlog za unovčitev bančne garancije za dobro izvedbo 

del in odstop od pogodbe. Naročnik lahko v takšnem primeru zaradi neizpolnjevanja 

pogodbenih obveznosti od izvajalca zahteva tudi odškodnino v višini izkazane škode zaradi 

izgube možnosti črpanja sredstev iz Kohezijskega sklada. 

 

10. PREVZEM S STRANI NAROČNIKA 

 

V podčlenu 10.2 Prevzem delov del se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi: 

Pri delih tega projekta, kjer se bodo dela (kot so novogradnja, rekonstrukcija, obnova, 

modernizacija in podobno) vršila pod prometom, določila drugega odstavka tega podčlena ne 

veljajo in se, ko so dela dokončana, izda potrdilo o prevzemu del. Izvajalec je odgovoren za 

varno odvijanje prometa in ukrepe v skladu s členom 4.  

http://www.celje.info/wp-content/uploads/2013/10/znak-mladim-prijazna-obcina.jpg?6ffb06
http://www.turisticna-zveza.si/Novice/176/znackaMDLG2013.jpg


 

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 

                                

 
 

 Stran 58   

       

 

12. MERJENJE IN OCENA 

12.1 Merjenje del 

 

Črta se četrti in peti odstavek in se ga nadomesti z: 

Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih 

trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo 

vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo 

izdelovala v skladu z veljavno zakonodajo in navodili inženirja (nadzornika). 

 

Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune 

količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih 

izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. 

V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem v roku 14 dni obvestiti inženirja 

(nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) 

prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno 

spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je 

odločitev inženirja (nadzornika)  točna. 

 

13. SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 

 

13.5 Začasni zneski 

 

Podčlen se v celoti črta. 

 

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

 

Podčlen se v celoti črta. 

 

14. POGODBENA CENA IN PLAČILO 

 

14.1 Pogodbena cena 

 

Črta se besedilo podčlena 14.1 in se ga nadomesti z besedilom: 

Določi se, da: 

(a) je pogodbena cena sprejeti pogodbeni znesek in je nespremenljiva (fiksna za posamezne 

količine in vrste del na enoto mere) za ves čas izvedbe del; 

(b) mora izvajalec plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi 

obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za nobenega od teh stroškov, 

razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače. 
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14.2 Predplačila 

 

Besedilo podčlena se črta. 

 

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

 

Črta se prvi odstavek podčlena 14.3 in se ga nadomesti z besedilom v prvih dveh odstavkov 

7. člena obrazca pogodbe.  

 

Črta se prvi stavek drugega odstavka in se nadomesti z besedilom : 

 

Situacija oziroma račun mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki so izražene v 

EUR, in sicer po naslednjem zaporedju: 

 

Besedilo pod točko (b) podčlena 14.3 se črta in se nadomesti z besedilom: 

(b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji v skladu s podčlenom 

13.7. 

 

Črta se besedilo točke (d) in (e) v podčlenu 14.3. 

 

14.4 Plan plačil 

 

Črta se besedilo tega podčlena in se ga nadomesti z besedilom četrtega in petega odstavka 7. 

člena obrazca pogodba. 

 

14.5 Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela 

 

Besedilo podčlena se črta. 

 

14.6 Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih 

 

Besedilo podčlena se črta. 

 

14.7 Plačilo 

 

V podčlenu se prvi odstavek nadomesti z: 

Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma 

zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po 

preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan po 

prejemu situacije, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu s strani inženirja 

(nadzornika) potrjenega računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo. 

Doda se tretji odstavek v podčlenu 14.7, ki se glasi: 

DDV ni obračunan na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1.   
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14.9 Plačilo zadržanega zneska 

 

Besedilo podčlena se črta. 

 

14.12 Poravnava končnih obveznosti 

 

Črta se besedilo podčlena in se ga nadomesti z besedilom: 

Ko izvajalec predloži končni obračun (situacijo), mora predložiti tudi dokument o končni 

poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun (situacija) predstavlja celotno 

in končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po pogodbi ali v zvezi s pogodbo. 

 

14.13 Izdaja Potrdila o končnem plačilu 

 

Črta se besedilo prvega odstavka in se ga nadomesti z besedilom: 

Inženir mora po prejemu končnega obračuna (situacije/računa) le-tega na podlagi preverbe 

potrditi in po potrditvi predati naročniku Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden: 

(a) končni dolžni znesek in 

(b) saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je 

primer, po tem ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej 

naročnik plačal in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen. 

Naročnik, posredniško telo in organ upravljanja si pridržuje pravico, da preko svojih 

pooblaščenih predstavnikov izvršijo nadzor na delovišču in pregledajo pisna navodila in 

dokumente v zvezi z deli, če menijo, da je to potrebno za popoln nadzor prispelega končnega 

obračuna (situacije/računa). 

 

15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA 

 

15.2 Odstop od pogodbe s strani naročnika 

Črta se besedilo alineje (a) prvega odstavka podčlena in se ga nadomesti z besedilom: 

(a) Ne izpolni zahteve iz obvestila v skladu s podčlenom 15.1 [Zahteva za odpravo 

napak] 

 

Črta se besedilo alineje (f) prvega odstavka v podčlenu 15.2. 

 

15.5 Pravica naročnika do odstopa od Pogodbe 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:  

Naročnik lahko predčasno odstopi od pogodbe v primeru, ko izvajalec doseže maksimalno 

pogodbeno kazen v skladu z določili člena 8.7. Naročnik v tem primeru posreduje izvajalcu 

obvestilo o odstopu, ki prične veljati z dnem prejema tega obvestila. Naročnik lahko prav 

tako predčasno odstopi od pogodbe v primeru unovčenja bančne garancije za dobro izvedbo 

del. 
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17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST 

 

17.1 Odškodnine 

Črta se besedilo zadnjega odstavka v podčlenu 17.1. 

 

18 Zavarovanje 

Črta se besedilo vseh podčlenov v členu 18. 

   

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 

 

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim 

besedilom: 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti 

sporazumno, brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene od 20.2 

do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršni koli zvezi. Če spornega 

vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri 

stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika, ki presoja po slovenskem pravu. 
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4. DODATEK K PONUDBI 

 

Postavka Podčlen Podatki 

Ime in naslov naročnika 

 

 

1.1.2.2&1.3 Občina Črna na Koroškem 

Center 101 

2392 Črna na Koroškem 

Ime in naslov izvajalca 

 

 

1.1.2.3&1.3  

Ime in naslov inženirja 

 

 

1.1.2.4&1.3  

Datum začetka 1.1.3.2 15 dni od pravnomočnosti gradbenega 

dovoljenja 

Rok za dokončanje 

 

1.1.3.3 730 dni 

Poskusi ob dokončanju 

 

1.1.3.6 180 dni 

Rok za reklamacijo napak 

 

1.1.3.7 180 dni 

Elektronski prenosni sistemi 

 

1.3 Preko elektronske pošte: 

mojca.dimnik@crna.si 

Veljavno pravo 

 

1.4 Slovensko 

Prevladujoči jezik 

 

1.4 Slovenski 

Sporazumevalni jezik 

 

1.4 Slovenski 

Rok za dostop na gradbišče 

 

2.1 Takoj po datumu začetka 

Znesek garancije za dobro izvedbo 4.2 10% sprejetega pogodbenega zneska v 

valutah in deležih, v katerih se plača 

pogodbena cena 

Znesek bančne garancije za odpravo 

napak v garancijski dobi 

13. člen 

Obrazca 

pogodbe 

10% pogodbene cene v valutah in 

deležih, v katerih se plača pogodbena 

cena 

Normalni delovni čas 

 

6.5 7-17h 

Odškodnina za zamude pri delih 8.7&14.15(b) 2‰ (2 promila) pogodbene cene v 

valutah in deležih, v katerih se plača 

pogodbena cena 

Maksimalni znesek odškodnine za 

zamudo 

8.7 10% pogodbene cene 
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Odstotek zadržanega zneska 14.3 10% vsake izstavljene situacije 

Omejitev zadržanega zneska 14.3 Višina zadržanega zneska ni omejena 

Valute plačil 14.15 EUR 

 

Roki za predložitev zavarovanja 

 

(a)dokaz o zavarovanju 

 

18.1 15 dni 

(b)ustrezne police 

 

18.1 15 dni 

Maksimalni znesek odbitkov za 

zavarovanje tveganja naročnika  

18.3 10.000 EUR 

Minimalni znesek zavarovanja tretje 

osebe 

 

18.3 500.000EUR v minimalno 2x letnem 

agregatu 

 

Parafa podpisnika ponudbe 
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5. SHEMA ZAPOREDJA GLAVNIH DOGODKOV IN AKTIVNOSTI: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
objava 
razpisa 

 

 
potrdilo o 
izvedbi 

potrdilo o 
prevzemu 

 
datum 

 začetka del 
 

 
podpis 

pogodbe 

 
predlož. 
ponudb 

 
osnovni 
datum 

 

rok za dokončanje 450d 

rok za rekl. 
napak  180d 
 
 

10d 

gar. za 

dobro izv. 

 

reklam. 
napak 

 
vračilo gar. 
za dobro 
izvedbo  

21d 

Zamuda 
izvajalca 
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