RAZPISNA DOKUMENTACIJA
javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje
po postopku oddaje naročila male vrednosti

SEKUNDARNA KANALIZACIJA DUPLJE
(Portal javnih naročil)

Maj, 2013

NMV – Sekundarna kanalizacija Duplje

Številka: 430-0010/2013
Datum: 6.5..2013

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Povabilo k oddaji ponudbe:
Na podlagi druge alineje točke a) drugega odstavka 24. člena in 30.a člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-ZJN-2-UPB5)
naročnik: OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo, matična številka:5874688,ID za
DDV: SI30835437
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije oddajo ponudbo za
izvedbo javnega naročila »SEKUNDARNA KANALIZACIJA DUPLJE«

2. Ponudnik:
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki
posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN-2UPB5 navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko nastopa s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti
odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo
navedel v svoji ponudbi.
Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede
na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.
3. Predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila je izgradnja sekundarne kanalizacije v Dupljah.
Dela po tem javnem razpisu obsegajo: vsa pripravljalna dela, izgradnjo kanalizacije,
gradbena dela, obrtniška dela, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in
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opreme in izvedbo vseh del vezanih na javno naročilo, tehnično skladno z elementi iz te
razpisne dokumentacije in projektne dokumentacije.
Podroben opis del je razviden iz tehničnega poročila projekta PZI P – 378, Planing
d.o.o.,Križe, februar 2012, ki si ga lahko zainteresirani ponudniki ogledajo na sedežu
Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, pri Ivanu Ficu, ob predhodni dogovoru na tel.št.
04/277-11-22.
Izbrani izvajalec bo moral začeti z delom po podpisu pogodbe, glede na dogovor z
naročnikom. Rok dokončanja del je 100 dni od datuma začetka del. Pogoj za dokončen
prevzem po zaključku projekta je prevzem brez pripomb in zadržkov.
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno
javno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo
upošteval.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne
dokumentacije.
Ponudniki oddajo ponudbo na naslov Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo,
najpozneje do 31.5.2013, do 10. ure, skladno s točko 8. Navodila ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil.
OBČINA NAKLO
župan Marko Mravlja
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številka: 430-0010/2013
datum: 6.5.2013

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1.

Predpisi na podlagi katerih se izvaja javno naročilo:

Javni razpis za oddajo javnega naročila gradenj po postopku oddaje naročila male
vrednosti »SEKUNDARNA KANALIZACIJA NAKLO« se izvaja na podlagi:
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13; v nadaljevanju: ZJN-2-UPB5)
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS, št. 43/11,
60/11),
- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12);
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.), 110/11),
- Zakona o graditvi objektov (ZGO) (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.),
92/05, 93/05, 110/05 OdlUS, 120/06 OdlUS, 126/07, 57/09 SklUS, 108/09, 61/10
(62/10 popr.), 20/11 OdlUS, 57/12)
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB-1, 30/10 OdlUS),
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega
naročila.
2.

Jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo:

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v
slovenskem jeziku.

3.

Ponudba s podizvajalci / skupna ponudba:
Ponudba s podizvajalci:

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati osnovne
pogoje za priznanje sposobnosti in pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti, za dela, ki jih
prevzema podizvajalec.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti s
katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila
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V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila
sodeloval s podizvajalci mora ponudbi priložiti:
- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu,
- Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila,
- Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti,
- Potrdila banke o stanju TRR za vsakega od TRR podizvajalca
za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.
Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati :
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka
transakcijskega računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del,
vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku
(izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega
izvajalca).
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna
sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v
skladu z ZJN-2 obvezna.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Skupna ponudba:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na
predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz 42.
člena ZJN-2 in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od
ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za
vse ponudnike skupaj.
V primeru, da bo v postopku javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina
ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni
ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila
(pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju) v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:
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navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega
zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe in
pogodbe,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega
partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v
skupini,
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v
skupini,
določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
reševanje sporov med partnerji v skupini,
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta.

-

-

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s
strani vseh partnerjev v skupini.
Če predloži ponudbo skupina ponudnikov – skupna ponudba, so poleg Obrazca št. 4 –
Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov, obvezni sestavni del
ponudbe za vsakega od ponudnikov v skupini naslednji obrazci in dokumenti:
- Obrazec št. 3 – Podatki o soponudniku,
- Obrazec št. 5 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
- Pravni akt o skupni izvedbi JN
- Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti,
- Potrdilo poslovne banke ali bank za vsak odprt transakcijski račun
- Obrazec št. 8 – Izjava o plačanih obveznosti do podizvajalcev.
4.

Vsebina ponudbe:

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje obrazce, izjave in dokumente:

št.

OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT

PRILOGA PONUDBE

1.

KAZALO PONUDBE

DA

2.

OBRAZC št. 1 – Ponudba

DA

3.

OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu

4.

Dogovor o skupnem sodelovanju s
podizvajalcem pri izvedbi naročila

DA – če ima ponudnik
podizvajalce
DA – če ima ponudnik
podizvajalce
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5.

OBRAZEC ŠT. 3 - Podatki o soponudniku

DA – če ima ponudnik
soponudnike

6.

OBRAZEC ŠT. 4 - Pooblastilo za podpis
skupne ponudbe

DA – če ima ponudnik
soponudnike

7.

Obrazec št. 5 – Izjava o sprejemanju pogojev DA - tudi za soponudnike
razpisne dokumentacije

8.

OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti

DA – tudi za
podizvajalce/soponudnike

9.

Potrdila poslovne banke ali bank

DA – tudi za
podizvajalce/soponudnike

10.
11.
12.

OBRAZEC št. 7 – Izjava o zavarovanju
odgovornosti
OBRAZEC št. 8 – Izjava o plačanih
obveznostih do podizvajalcev

DA
DA - tudi za soponudnike

Obrazec št. 9 – Seznam opravljenih gradenj

DA

13.

OBRAZEC št. 9a– Referenčno potrdilo

DA
(najmanj 2 referenčni
potrdili)

14.

OBRAZEC št. 10 – Izjava o opremi oz.
delovnih sredstvih

DA

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

OBRAZEC št. 11 – Izjava o kadrovski
sposobnosti
OBRAZEC št. 12 – Izjava o popolnosti
ponudbenih cen
OBRAZEC št. 13 – Menična izjava izdajatelja
menice
MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST
PONUDBE
OBRAZEC št. 14 – Izjava o izročitvi bančne
garancije
OBRAZEC št. 15 – Vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
OBRAZEC št. 16 – Vzorec menične izjave
izdajatelja menice
OBRAZEC št. 17 – Vzorec pogodbe

DA
DA
DA
DA
DA
NE (obrazec ni obvezen)
NE (obrazec in obvezen)
DA
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23.

OBRAZEC št. 18 - Ponudbeni predračun

DA

5. Sposobnost ponudnika
Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje od 42. do 45. člena
ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko
odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije oz. z ustreznim dokazilom.
Izjava o sposobnosti je obvezna priloga ponudbi tudi za podizvajalce oz. soponudnike, ki
jih ponudnik navede v svoji ponudbi.

Osnovna sposobnost:
POGOJ:
Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo,
niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-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), oškodovanju 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 KZ1), 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). - (1. odstavek 42.
člena ZJN-2)
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Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna
oseba ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen oz. je bil podizvajalec oz.
soponudnik kot pravna oseba ali njun zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen, bo
naročnik izločil.
DOKAZILO:
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o
sposobnosti. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev oz. soponudnikov, s
katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila.
POGOJ:
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena
ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV (2. odstavek 42. člena ZJN-2)
Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik, podizvajalec oz.
soponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena
ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran,
žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ:
Ponudnik nima na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. (3. odstavek 42.
člena ZJN-2)

Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da ima ponudnik, podizvajalec oz.
soponudnik na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, bo naročnik izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran,
žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
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POGOJ:
Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje (4. odst. 42. Člen ZJN-2):
-

ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

-

ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločil,;

-

ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z
njegovimi posli ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v
katerem koli podobnem položaju,

-

ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drugi državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

-

mu naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne dokaže veliko strokovno
napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

-

ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena
ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih podal zavajajoče razlage ali da je
zagotovil te informacije.

Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev bo naročnik izločil. Prav tako bo
naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s
podizvajalci oz. soponudniki in katerikoli od navedenih podizvajalcev oz. soponudnikov ne
bo izpolnjeval navedenih pogojev.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran,
žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
POGOJ:
Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
-

da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
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V primeru, da ima ponudnik podizvajalce oz. soponudnike morajo le-ti izpolnjevati pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo
prevzel podizvajalec oz. soponudnik.
Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila bo naročnik izločil. Prav tako bo naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika
pri katerem bo ugotovil, da katerikoli od podizvajalcev oz. soponudnikov, ki jih bo
ponudnik navedel v svoji ponudbi ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bodo prevzeli podizvajalci oz.
soponudniki.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran,
žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
Zavarovanje splošne odgovornosti
POGOJ:
Ponudnik mora imeti ob oddaji ponudbe z zavarovalnico sklenjeno polico za zavarovanje
splošne odgovornosti v skladu z določbami ZGO – 1.
Ponudbo ponudnika, ki navedene police k ponudbi in v morebitni dopolnitvi ponudbe
naročniku ne bo predložil, bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o
zavarovanju splošne odgovornosti ter priloži kopijo zavarovalne police za zavarovanje
splošne odgovornosti v skladu z določbami ZGO-1.
Ekonomska in finančna sposobnost

POGOJ:
Noben od ponudnikovih, podizvajalčevih oz. soponudnikovih odprtih transakcijskih
računov v zadnjih šestih mesecih, šteto do datuma objave javnega naročila, ni bil blokiran
iz razloga katerihkoli neporavnanih obveznosti za več kot tri dni.
Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel ponudnik, podizvajalec
oz. soponudnik v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila,
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katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga katerihkoli
neporavnanih obveznosti za več kot tri dni bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalca oz. soponudnika) priloži potrdilo poslovne banke ali bank,
za vsak odprt TRR, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do datuma objave javnega
naročila. Potrdila poslovnih bank se priloži v originalu ali kopiji.

POGOJ:
Ponudnik (tudi soponudnik) mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudbo ponudnika bo naročnik izločil v primeru, da bi ugotovil, da ponudnik (in
sopodnudnik) nima plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za soponudnika) priloži Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št.
8 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. Izjava je dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo.

Tehnična sposobnost:

POGOJ:
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti dve referenci, ki se nanaša na izvedeno
gradnjo.
Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto do roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj dve
zaključeni gradnji s področja kanalizacije vsako v dolžini najmanj 500m. Za referenčno
delo je moral imeti ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega
dela (npr. občina, komunalno podjetje). Naročnik bo upošteval samo pozitivni referenčni
potrdili, ki bosta ponudbi priloženi na predpisanem Obrazcu št. 9a – Referenčno potrdilo,
ki bo v celoti izpolnjeno, vključno s kratkim opisom izvedenih del in mnenjem investitorja
referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano,
žigosano in podpisano s strani investitorja referenčnega dela.
Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj dveh zahtevanih referenčnih potrdil, ki
bosta ustrezali pogoju, bo naročnik izločil.
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DOKAZILO:
Ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe Obrazec
št. 9 ter izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela
Obrazec št. 9a - Referenčno potrdilo. Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj dve referenčni
potrdili, iz katerih bo izhajalo, da je v zadnjih 5 letih, šteto do roka za oddajo ponudb,
zgradil vsaj 2 zaključeni gradnji s področja kanalizacije vsako v dolžini najmanj 500 m.
POGOJ
Ponudnik mora razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih delovnih
sredstvih za pravočasno in kvalitetno izvedbo razpisanih del.
Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo predložil podpisane izjave, bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
Ponudnik priloži Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Izjava o opremi
oz. delovnih sredstvih.
Kadrovska sposobnost:
POGOJ:
Ponudnik razpolaga z zadostnim številom delavcev (zaposlenih in pogodbenih sodelavcev)
za izvedbo javnega naročila.
Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega,
podpisanega in žigosanega obrazca Izjava o kadrovski sposobnosti.
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 – Izjava o kadrovski sposobnosti.
POGOJ:
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje po Zakonu
o graditvi objektov za odgovornega vodjo del, imeti mora vsaj 5 let delovnih izkušenj kot
odgovorni vodja del, ki je redno zaposlen pri ponudniku ali z njim sodeluje na podlagi
sklenjene pogodbe.
Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega,
podpisanega in žigosanega obrazca Izjava o kadrovski sposobnosti.
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 – Izjava o kadrovski sposobnosti.
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Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v
točki 5., bo naročnik izločil.
6.

Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo preko Portala javnih naročil, spletni
naslov: http://www.enarocanje.si ali jo prejmejo po elektronski pošti s strani naročnika.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za oddajo ponudb.

7.

Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:

Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to
določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu) ali naslovijo pisna vprašanja na
naslov: bojana.umnik@obcina-naklo.si.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni.
Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na
Portalu javnih naročil, po elektronski pošti pa bo naročnik obvestil ponudnike v primeru,
da bo razpolagal s podatki o ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo preko
Portala javnih naročil.
V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po
potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

8.

Način, mesto in rok oddaje ponudbe:

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na
naslovni strani opremljene z naslovom naročnika – OBČINA NAKLO, STARA CESTA 61,
4202 NAKLO in z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – Občina Naklo – SEKUNDARNA
KANALIZACIJA DUPLJE«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika.
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika:
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OBČINA NAKLO, STARA CESTA 61, 4202 NAKLO,
najpozneje 31.5.2013 do 10.ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če
je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov pooblaščenca
naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki. Ponudbe se oddajo obvezno v pisni obliki.

9.

Način, mesto in rok odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 31.5.2013 ob 11.uri, v sejni sobi Občine Naklo, Stara cesta 61,
4202 Naklo.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

10. Ponudba za del javnega naročila:
Ponudbo ni dovoljeno deliti.

11. Merilo za izbor ponudbe:
Izbrana bo popolna ponudba, ki bo na podlagi merila »najnižja cena« najugodnejša.
Za naročnika pomeni najugodnejša ponudba po merilu »najnižja cena« ponudba z najnižjo
skupno končno ponudbeno vrednostjo z vključenim davkom na dodano vrednost in z
upoštevanimi morebitnimi popusti.
12. Vrednost ponudbe:
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR.
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo
na izračun cene: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev
vse potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo,
morebitne škode, pripravljalna dela, dnevno čiščenje gradbišča, začasne deponije
materiala, vzdrževanje jarkov do položitve cevovoda in jaškov, zavarovanje križanj
obstoječih komunalnih vodov, izvedbo začasnih prehodov preko jarkov, za pešce in
motorna vozila, izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, predhodni dogovori z
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lastniki zemljišč na katerih bodo potekala dela, povrnitev zemljišč in površin v prvotno
stanje in poplačilo morebitne škode, v primeru, da izvajalec povzroči škodo, ostale stroške
povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. potrdila, meritve, nadzor, poročila in vso
ostalo dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnik).
Pri izračunu ponudbenih cen in vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati tudi vse
zahteve naročnika, ki so navedene v tehničnem delu razpisne dokumentacije in zahteve
naročnika, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Naročnik oddajo javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske
izmere«.

13. Način plačila:
Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan od uradnega datuma prejetja
računa/situacije. Računu/situaciji mora biti priložena specifikacija opravljenega dela v mesecu,
na katerega se nanaša račun/situacija, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom, na
katerega se bo nanašal račun.

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo v pogodbi naročnik
pooblaščen, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Priloga
pogodbe bo soglasje podizvajalca, na podlagi katerega bo naročnik namesto izvajalcu
(izbranemu ponudniku) poravnaval podizvajalčevo terjatev do izvajalca (izbranega
ponudnika). Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s sedmim odstavkom 71. člena
ZJN-2 obvezna.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral k vsakem
izstavljenem računu obvezno priložiti račun svojih podizvajalcev, ki ga bo predhodno
potrdil.

14. Zavarovanja za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak v garancijskem roku:
Zavarovanje za resnost ponudbe:
Naročnik za resnost ponudbe zahteva menico z menično izjavo v višini 1.000,00 EUR, z
oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 31.7.2013.
Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
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- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Neunovčeno menico dano za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega
naročila neizbranim ponudnikom vrne. Menična izjava je sestavni del te razpisne
dokumentacije.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti
nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano
vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj kot bo v pogodbi določen čas za izvedbo
naročila.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec
svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru,
da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:
Naročnik bo dela, ki bodo predmet pogodbe, prevzel po uspešnem prevzemu objekta –
prevzem brez pripomb in zadržkov. Takrat bo moral izvajalec izročiti naročniku (menico z
menično izjavo, v višini 4.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, z oznako
»brez protesta«, plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do vključno 10 let, za zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku. Brez izročitve menice z menično izjavo naročniku za
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem v garancijskem roku 10 (deset) let, se šteje,
da dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen.
15. Rok veljavnosti ponudb:
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 31.7.2013.
16. Odločitev o oddaji naročila:
Po opravljenem pregledu ponudb in oceni ponudb bo naročnik odločil o oddaji
predmetnega javnega naročila, o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o
odločitvi o oddaji javnega naročila.
Po preteku zakonsko določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o
oddaji naročila, oziroma roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, bo z izbranim
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ponudnikom sklenjena pogodba. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe
v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje
ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil menico z
menično izjavo za resnost ponudbe.
17. Odstop od izvedbe javnega naročila:
V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za
odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja.
Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil.
V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih
ali drugih obveznosti do ponudnika.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral
nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse
ponudnike, ki bodo predložili ponudbe in svoj nadzorni organ.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80.
člena ZJN-2, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju
svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da
predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. V
primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi o
razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil
ponudnike, ki so predložili ponudbo.

18. Pouk o pravnem sredstvu:
Skladno s 3. odstavkom 79. člena ZJN-2, lahko ponudnik, ki ni bil izbran, v kolikor
odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil
izbran ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, vloži pri
naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora
jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh (3)
delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika.
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z Zakonom o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN – Ur.l.RS, št.
43/2011).
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Zahtevek za revizijo lahko skladno z 14. členom ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali
je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo
nastala škoda ter zagovornik javnega interesa.
Zahtevek za revizijo se skladno s 24. členom ZPVPJN vloži pisno neposredno pri naročniku
Občini Naklo, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi
sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v
skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za
finance.
Zahteva za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih (8) delovnih dneh od dneva objave
obvestila o javnem naročilu.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka iz prejšnjega odstavka plačati
takso v višini 750,00 EUR.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5)
delovnih dni od prejema te odločitve oz. če je bila izdana dodatna obrazložitev skladno z
3. odstavkom 79. člena ZJN-2 pet (5) delovnih dni od prejema te dodatne obrazložitve.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka iz prejšnjega odstavka plačati
takso v višini 1 % od ocenjene vrednosti (z DDV) (drugi odstavek 71. člena ZPVPJN).

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802
Odprt pri:

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA:

BS LJ SI 2X

IBAN:

SI56011001000358802

Sklic:
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16110-7111290-________13

OBČINA NAKLO
župan Marko Mravlja
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PONUDBENI DEL
Ponudnik:

_________________________________________________________________________
Kazalo ponudbe
št.

OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT

PRILOGA PONUDBE

1.

KAZALO PONUDBE

DA

2.

OBRAZC št. 1 – Ponudba

DA

3.

OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu

4.

Dogovor o skupnem sodelovanju s
podizvajalcem pri izvedbi naročila

5.

OBRAZEC ŠT. 3 - Podatki o soponudniku

DA – če ima ponudnik
soponudnike

6.

OBRAZEC ŠT. 4 - Pooblastilo za podpis
skupne ponudbe

DA – če ima ponudnik
soponudnike

7.

Obrazec št. 5 – Izjava o sprejemanju pogojev DA - tudi za soponudnike
razpisne dokumentacije

8.

OBRAZEC št. 6 – Izjava o sposobnosti

DA – tudi za
podizvajalce/soponudnike

9.

Potrdila poslovne banke ali bank

DA – tudi za
podizvajalce/soponudnike

10.
11.
12.

OBRAZEC št. 7 – Izjava o zavarovanju
odgovornosti
OBRAZEC št. 8 – Izjava o plačanih
obveznostih do podizvajalcev
Obrazec št. 9 – Seznam opravljenih gradenj

DA – če ima ponudnik
podizvajalce
DA – če ima ponudnik
podizvajalce

DA
DA - tudi za soponudnike

DA

20

NMV – Sekundarna kanalizacija Duplje

13.

OBRAZEC št. 9a– Referenčno potrdilo

DA
(najmanj 2 referenčni
potrdili)

14.

OBRAZEC št. 10 – Izjava o opremi oz.
delovnih sredstvih

DA

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

OBRAZEC št. 11 – Izjava o kadrovski
sposobnosti
OBRAZEC št. 12 – Izjava o popolnosti
ponudbenih cen
OBRAZEC št. 13 – Menična izjava izdajatelja
menice
MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST
PONUDBE
OBRAZEC št. 14 – Izjava o izročitvi bančne
garancije
OBRAZEC št. 15 – Vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
OBRAZEC št. 16 – Vzorec menične izjave
izdajatelja menice

DA
DA
DA
DA
DA
NE (obrazec ni obvezen)
NE (obrazec in obvezen)

22.

OBRAZEC št. 17 – Vzorec pogodbe

DA

23.

OBRAZEC št. 18 - Ponudbeni predračun

DA
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OBRAZEC št. 1
Ponudnik:
____________________________
____________________________

Naročnik:

OBČINA NAKLO
Stara cesta 61, 4202 Naklo

PONUDBA
I.
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, znaša, za izvedbo javnega naročila
»Sekundarna kanalizacija duplje«, skupna končna vrednost naše ponudbe:

SKUPNA
POGODBENA
PONUDBE BREZ DDV
POPUST

DDV
SKUPNA
POGODBENA
PONUDBE z DDV

VREDNOST

VREDNOST

II.
PODATKI O PONUDNIKU:
naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
naslov
(kot bo naveden v pogodbi)
poštna številka in pošta
(kot bo navedena v pogodbi)
telefon
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telefaks
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
številka transakcijskega računa
banka
zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo
podpisnik pogodbe
funkcija zakonitega zastopnika
ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe
odgovorna oseba za podpis ponudbe
kontaktna oseba
telefon kontaktne osebe
telefaks kontaktne osebe
e-naslov kontaktne osebe
pooblaščena oseba za vročanje

III.
SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:
1. Izjavljamo, da pri izvedbi naročila ne bomo sodelovali s podizvajalci.
2. Izjavljamo, da pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora
obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
št.

naziv in naslov podizvajalca

1.
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2.
3.
4.
5.
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti
odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.
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,
Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila z vsakim od
v zgornji tabeli navedenim podizvajalcem,
Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega
podizvajalca.
IV.
SKUPNA PONUDBA
1. Podajamo samostojno ponudbo.
2. Podajamo skupno ponudbo.
(opomba: v primeru, da ponudnik obkroži, da podaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti
spodnjo tabelo):
št.

naziv in naslov soponudnikov

1.
2.
3.
4.
5.
V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem za vsakega od zgoraj navedenih
soponudnikov prilagamo:
Obrazec št. 3 – Podatki o soponudniku,
Obrazec št. 4 – Pooblastilo za podpis skupne ponudbe,
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-

Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti,
Obrazec št. 8 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev.

VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno 31.7.2013.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
odgovorne osebe ponudnika.
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OBRAZEC št. 2
Podizvajalec:
____________________________
____________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA
NASLOV PODIZVAJALCA
ZAKONITI ZASTOPNIK
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRR:
VRSTA,
PREDMET,
KOLIČINA DEL:
VREDNOST DEL:
KRAJ IN ROK IZVEDBE
DEL:
SOGLASJE PODIZVJALCA:
Podizvajalec
________________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila »Sekundarna kanalizacija
Duplje«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki
jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PODIZVAJALCA

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec
mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe podizvajalca. 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 točki III.
Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 3

Soponudnik:

____________________________
____________________________

PODATKI O SOPONUDNIKU

NAZIV SOPONUDNIKA
NASLOV SOPONUDNIKA
ZAKONITI ZASTOPNIK
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRR:
PODROČJE DELA, KI GA
PREVZEMA:
DELEŽ PARTNERJA V
SKUPINI V %:
VREDNOST DEL:

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
SOPONUDNIKA

Navodilo: Soponudnik, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec
mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe soponudnika. Obrazec je obvezen
v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s skupno
ponudbo. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov, ki jih ponudnik navede v točki IV.
Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila soponudnikov se obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 4

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

VODILNI PARTNER pri skupni ponudbi je:
naziv:
_________________________________________________________________________
naslov:
_________________________________________________________________________
Podpisani
________________________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
iz
________________________________________________________________________
(naziv in naslov soponudnika)
Podpisani
________________________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
iz
________________________________________________________________________
(naziv in naslov soponudnika)
Podpisani
________________________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
iz
________________________________________________________________________
(naziv in naslov soponudnika)
potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajemo skupno ponudbo in s
tem dokumentom pooblaščamo
______________________________________
(ime in priimek pooblaščenca)
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da v našem imenu podpiše ponudbo in v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega
razpisa »Sekundarna kanalizacija Duplje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, tudi
pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili,
da pogodbo podpišemo vsi partnerji v skupini.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na javnem razpisu
»Sekundarna kanalizacija Duplje« pred podpisom pogodbe naročniku izročili pravni akt pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, če ga ne
prilagamo tej ponudbi.
Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS POOBLASTITELJA
/ODGOVORNE OSEBE SOPONUDNIKA

(žig)

PODPIS POOBLASTITELJA
/ODGOVORNE OSEBE SOPONUDNIKA

(žig)

PODPIS POOBLASTITELJA
/ODGOVORNE OSEBE SOPONUDNIKA

Kraj:
Datum:

Kraj:
Datum:

Navodilo: Soponudnik, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 4 izpolniti. Obrazec
mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe soponudnika. Obrazec je obvezen
v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s skupno
ponudbo.
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OBRAZEC št. 5
Ponudnik:
(partner v skupini)
____________________________
____________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku, Občini Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, izjavljamo, da:

-

smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne
dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila gradenj po postopku
oddaje naročila male vrednosti »Sekundarna kanalizacija Duplje«, ki je bil objavljen na
Portalu javnih naročil,

-

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

-

v kolikor bomo izbrani, pred podpisom pogodbe, naročniku izročili izjavo oz. podatke o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih
družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – Ur.l.RS, št. 69/2011-UPB2),

-

sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetih računov/situacij,

-

bomo k vsakem računu priložili specifikacijo opravljenega dela v mesecu, na katerega se
nanaša račun, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom, na katerega se bo nanašal
račun,

-

smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila
sodelovali s podizvajalci, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, v skladu s sedmim
odstavkom 71. člena ZJN-2, plačeval neposredno podizvajalcem,

-

bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu
izstavljenemu računu priložili račun svojih podizvajalcev, ki ga bomo predhodno potrdili,

-

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,
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-

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

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA/SOPONUDNIKA

navodilo: Ponudnik/soponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in
podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika/soponudnika. Ponudnik/soponudnik s svojim
podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 6
Ponudnik:
(podizvajalec/soponudnik)
____________________________
____________________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika/podizvajalca/soponudnika:
___________________________________________________________________________
(ime in priimek odgovorne osebe)
izjavljam, da za izvedbo
javnega naročila »Sekundarna kanalizacija Duplje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,
izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
12/13 – UPB5), in sicer:

1. Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno
osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB – v nadaljevanju
KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z
goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanju 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 KZ1), 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
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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). - (1. odstavek 42. člena ZJN-2)

2. Na dan, ko se izteče 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 oz. 73. člena ZJNPOV (2. odstavek 42. člena
ZJN-2)

3. Na dan oddaje ponudbe, nimamo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
(3. odstavek 42. člena ZJN-2)

4. Izpolnjujemo naslednje pogoje (4. odst. 42. člen ZJN-2):
-

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

-

nismo v stečajnem postopku ali za nas ni bil podan predlog za začetek
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločil,;

-

nismo v postopku prisilnega prenehanja, za nas ni bil podan predlog za
začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni
odločilo, z našimi posli ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne
dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju,

-

nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drugi državi obsojeni za
prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

-

naročnik nam na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati veliko
strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

-

nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49.
člena tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih podali zavajajoče razlage
ali nismo zagotovili te informacije.
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5. Izpolnjujemo tudi pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
in sicer, dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register oz. na osnovi
vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES.
Obenem izjavljamo, da:
-

naročnik lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna
potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Sekundarna kanalizacija Duplje «,
pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:
(opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike, ki se morajo tudi podpisati!)

ime in priimek zakonitega zastopnika:

__________________________________

naslov bivališča

_________________________________

datum rojstva/EMŠO

__________________________________

funkcija

__________________________________

podpis

__________________________________

ime in priimek zakonitega zastopnika:

__________________________________

naslov bivališča

__________________________________

datum rojstva/EMŠO

__________________________________

funkcija

__________________________________

podpis

__________________________________
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Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Za tem obrazcem prilagamo:
-

potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune).

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca/soponudnika, ki s svojim podpisom jamčijo za
resničnost podatkov navedenih v ponudbi.
Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev oz. soponudnikov, s katerimi bo ponudnik
sodeloval pri izvedbi naročila.
Zaradi večjega števila podizvajalcev oz. sopodnudnikov ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 7
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O ZAVAROVANJU SPLOŠNE ODGOVORNOSTI

Naročniku, Občini Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, izjavljamo, da imamo skladno z določili ZGO1 sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti pri ________________________.

Priloga:
-

kopija zavarovalne police

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA/SOPONUDNIKA

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika. Izjavi mora biti priložena kopija zavarovalne police.
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OBRAZEC št. 8

Ponudnik/soponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV

Naročniku, Občini Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, 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 Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 12/13 – UPB5), 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. člena zakona.
Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA/SOPONUDNIKA

navodilo: Ponudnik obrazec št. 8 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
odgovorne osebe ponudnika, ki s svojim podpisom 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. 9
Ponudnik:
____________________________
____________________________
SEZNAM IZVEDENIH GRADENJ

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, šteto do roka za oddajo ponudb, za javno naročilo
gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti »Sekundarna kanalizacija Duplje«, ki je bil
objavljen na Portalu javnih naročil, izvedli naslednje zaključene gradnje kanalizacij vsako v dolžini
najmanj 500 m, na podlagi sklenjenih pogodb, za naslednje naročnike:
št.

Naročnik

Naziv kanalizacije in leto izgradnje

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik obrazec št. 9 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
odgovorne osebe ponudnika.
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OBRAZEC št. 9a
Naziv naročnika:
______________________________________________
naslov:
______________________________________________

Na prošnjo ponudnika ______________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila gradenj po postopku oddaje naročila male
vrednosti » Sekundarna kanalizacija Duplje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo
naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik _________________________________________________
(navesti naziv in naslov ponudnika)

v letih _____________,
izvajal gradnjo kanalizacije ______________________________________________ .

KRATEK OPIS REFERENČNEGA DELA (naziv, lokacija, dolžina):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

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:

__________________________________________

telefon:

__________________________________________

telefaks:

__________________________________________

elektronska pošta:

__________________________________________

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku
oddaje javnega naročila.
Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
NAROČNIKA IZVEDENEGA DELA

navodilo: Obrazec št. 9a mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za
katerega je ponudnik v zadnjih petih letih šteto do roka za oddajo ponudb izvajal gradnjo
kanalizacije. Obvezna so vsaj 2 referenčni potrdili.
Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.
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OBRAZEC št. 10

Ponudnik:
____________________________
____________________________
IZJAVA O OPREMI OZ. DELOVNIH SREDSTVIH

Naročniku, Občini Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, izjavljamo, da razpolagamo z zadostnim

obsegom opreme oziroma potrebnih delovnih sredstvih za pravočasno in kvalitetno
izvedbo razpisanih del.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik obrazec št. 10 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
odgovorne osebe ponudnika.
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OBRAZEC št. 11
Ponudnik:
____________________________
____________________________
IZJAVA
O KADROVSKI SPOSOBNOSTI
Odgovorna oseba ponudnika, _______________________________________________,
(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)
izjavljam, da
1. bomo zagotovili potrebno število delavcev, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z
zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih in ki izpolnjujejo vse pogoje za
opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo
področje predmeta javnega naročila.
Podatki o predvidenem številu delavcev (redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev), ki
bodo sodelovali pri izvedbi naročila:
število delavcev

redno zaposleni

pogodbeni sodelavci

2. Odgovorni vodja del bo ____________________________________________. Izjavljamo,
da izpolnjuje vse pogoje po Zakonu o graditvi objektov, ima vsaj 5 let delovnih izkušenj kot
odgovorni vodja del in je pri nas redno zaposlen oz. dela po pogodbi o delu.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s
strani odgovorne osebe ponudnika.
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OBRAZEC št. 12
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

Odgovorna oseba ponudnika _________________________________________________,
(ime in priimek odgovorne osebe)
izjavljam, da

smo pri izračunu ponudbene vrednosti upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun
cene: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev vse
potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo, morebitne
škode, pripravljalna dela, dnevno čiščenje gradbišča, začasne deponije materiala,
vzdrževanje jarkov do položitve cevovoda in jaškov, zavarovanje križanj obstoječih
komunalnih vodov, izvedbo začasnih prehodov preko jarkov, za pešce in motorna vozila,
izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, predhodni dogovori z lastniki zemljišč na
katerih bodo potekala dela, povrnitev zemljišč in površin v prvotno stanje in poplačilo
morebitne škode, v primeru, da izvajalec povzroči škodo, ostale stroške povezane z
izvedbo javnega naročila (kot so npr. potrdila, meritve, nadzor, poročila in vso ostalo
dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnik).
Pri izračunu ponudbenih cen in vrednosti ponudbe smo upoštevati tudi vse zahteve
naročnika, ki so navedene v tehničnem delu razpisne dokumentacije in zahteve naročnika,
ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Izjavljamo, 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.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana
s strani odgovorne osebe ponudnika.
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OBRAZEC št. 13
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

Ponudnik:
____________________________
____________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila
gradenj po postopku oddaje naročila male vrednosti » SEKUNDARNA KANALIZACIJA NAKLO«, ki je
bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________________, številka naročila NMV
______/2013, izročamo naročniku OBČINI NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo, 1 (eno) menico v
višini =1.000,00 (z besedo: TISOČ EUR 00/100), za zavarovanje za resnost ponudbe.
Menica je podpisana s strani odgovornih/e oseb/e ponudnika:
_________________________________________________________________________
priimek in ime ____________________ kot ____________________ podpis ___________
priimek in ime ____________________ kot ____________________ podpis ___________
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali
v primeru, da v določenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu
pogodbe naročniku ne bomo izročili bančne garancije za zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, menico unovči.
Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta«, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv.
Menica se lahko uporabi do vključno _____________.
Menica je plačljiva pri banki __________________________________________, ki vodi
transakcijski račun številka __________________________________________________.
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Priloga: menica

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis izdajatelja menice
žig

_______________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 13 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti
ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana
in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.
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OBRAZEC št. 14
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE

Naročniku, Občni Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v
postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradenj po postopku oddaje naročila male
vrednosti »SEKKUNDARNA KANALIZACIJA DUPLJE«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:
-

v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 %
skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj kot bo v
pogodbi določen čas za izvedbo naročila; 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 unovčil menico za zavarovanje za resnost ponudbe.

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

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 14 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana
s strani odgovorne osebe ponudnika, ki s podpisom jamči za resničnost navedbe.
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OBRAZEC št. 15
BANČNA GARANCIJA - VZOREC
Naziv banke:

____________________________________________________________

Kraj in datum: ____________________________________________________________

Upravičenec:

OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo

Garancija št.

____________________________________________________________

V skladu z Gradbeno pogodbo, številka ___________, z dne _____________, sklenjeno med
OBČINO NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo (to je upravičencem te garancije) in izvajalcem

________________________________________________________________________________

v vrednosti =___________________ EUR z DDV,

je izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša na

-

izgradnjo Sekundarne kanalizacije Duplje

v skupni vrednosti =_______________________ EUR z DDV

(z
besedo:
_______________________________________________________________________________),

v roku določenem s citirano pogodbo in v skladu z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu in
kvaliteti opredeljenih v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da
bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor
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izvajalca plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v
dogovorjenem obsegu, kvaliteti, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena storitev tudi
delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da
naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

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
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3.

original Garancije št. ____________/_____________.

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

Ta garancija velja do vključno 60 dni dalj kot bo v pogodbi določen čas za izvedbo naročila,
to je do ____________________. 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.

Banka
(žig in podpis)

navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu št. 15 obvezuje, da bo v primeru, da bo v
postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu.
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OBRAZEC št. 16

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU S
POOBLASTILOM ZA VNOVČENJE

IZDAJATELJ MENICE:
naziv:
_______________________________________________________________
naslov:
_______________________________________________________________

V skladu s 25. členom Gradbene pogodbe, št. ________________, z dne ____________,
sklenjeno z OBČINO OBČINO NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo izročamo OBČINI NAKLO,
Stara cesta 61, 4202 Naklo 1 (eno) menico bianco podpisano in žigosano za zavarovanje za
odpravo napak v 10 letnem garancijskem roku.
Menica in ta menična izjava je podpisana s strani zakonitega zastopnika:
_________________________________________________________________________
priimek in ime ____________________ kot ____________________ podpis ___________
priimek in ime ____________________ kot ____________________ podpis ___________

Pooblaščamo Občino Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, da izpolni bianco mesnico v višini
4.000,00 EUR (štiritisoč EUR 00/100), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso
izpolnjeni in uporabi menico za izterjavo oziroma obveznosti v primeru, da 10 letnem roku
po opravljenem prevzemu s strani upravičenca do menice in te menične izjave, niso
odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z zgoraj citirano
pogodbo.
Menica in ta menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo
»brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.
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Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in
bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega
podpisnika izdajatelja menice in te menične izjave.
Pooblaščamo Občino Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, da menico domicilira pri
______________ , ki vodi naš transakcijski račun št. SI56 ___________________________
ali kateri koli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice in te
menične izjave, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi
predpisi.
Izdajatelj menice in te menične izjava za namen unovčenja menice izrecno dovoljujem in
dajem

nalog

vsaki

banki,

ki

vodi

transakcijski

račun

izdajatelja

menice

________________________, v katerega breme je možno plačilo menice iz te menične
izjave, da v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, da banki proti posredovanju navadne
kopije te menične izjave posreduje podatke o obstoju takega računa pri tej banki in
podatke o stanju na računu.
Veljavnost menice in te menične izjave začne teči z dnem dokončnega prevzema opreme
po zgoraj citirani pogodbi in velja do vključno 10 let, to je do vključno
____________________.
Po tem datumu preneha veljavnost te menične izjave in menice. Menico mora Občina
Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo vrniti izdajatelju menice najpozneje v roku 30 dni po
prenehanju veljavnosti menične izjave in menice.
Priloga: bianco podpisana in žigosana menica
kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis izdajatelja menice
žig

_______________________

navodilo: Ponudnik se s podpisom izjave na obrazcu št. 16 obvezuje, da bo v primeru, da bo v
postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil za zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v vsebini, kot je
navedena na tem obrazcu.
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OBRAZEC št. 17
VZOREC POGODBE

Pogodbeni stranki
OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo, ki jo zastopa župan Marko MRAVLJA
matična številka:
5874688
ID za DDV:
SI30835437
transakcijski račun: 01282-0100006748
(v nadaljevanju: naročnik)
in
IZVAJALEC:

matična številka:
____________________________________
ID za DDV:
__________________________________________
transakcijski račun: _____________________________________
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo
GRADBENO POGODBO SEKUNDARNA KANALIZACIJA DUPLJE

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5;
v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po
postopku oddaje naročila male vrednosti »Sekundarna kanalizacija Duplje«, ki je
bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________, številka objave
JN_____/2013,
- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z
Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka ________, z dne
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-

________________, izbral izvajalca __________________________, kot
najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Sekundarna kanalizacija
Duplje«,
ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Naklo in Načrtu razvojnih
programov, proračunska postavki 150002, konto 42040138, NRP 10-010.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je izgradnja sekundarne kanalizacije v Dupljah skladno s projektom PZI
P-378, ki ga je izdelal Planing Križe d.o.o., februar 2012.
Dela po tej pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, montažna dela,
izgradnja kanalizacijskega sistema, vsa zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala
in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Sekundarna kanalizacija
Duplje« (v nadaljevanju: investicija).
Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti vse potrebne ukrepe za varnost na
gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in
mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobava vsega
potrebnega materiala in opreme in so predvidena s tehnično in projektno dokumentacijo
iz prvega odstavka tega člena ter razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu iz
1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbi z dne __________ in ponudbenem predračunu
izvajalca z dne ________________, danem v postopku javnega razpisa.
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni
dokumentaciji naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, tehnično in projektno
dokumentacijo iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki je predmet te pogodbe in svojo
ponudbo z dne _______________, na podlagi katere je bil izbran.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so
dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno
potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani
ustreznega soglasodajalca.
III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
4. člen
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Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa
potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in
skladno s predpisi, ki urejajo posege v okolje.
5. člen
Naročnik bo izvajalcu ob podpisu pogodbe predložil vso potrebno tehnično in projektno
dokumentacijo.
6. člen
Izvajalec se zavezuje z deli začeti v 7 dneh po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank.
7. člen
V roku 10 dni po podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti nepreklicno,
brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi
poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV in veljavno do vključno 60 dni dalj,
kot je v tej pogodbi določen čas za izvedbo naročila. V primeru, da izvajalec naročniku v
navedenem roku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se
šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavil menico z menično izjavo za
zavarovanje za resnost ponudbe.
8. člen
V roku 8 dni po prejemu dokumentacije je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na
morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se
šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te
pogodbe. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem morebitnim zahtevkom iz naslova nejasne
ali pomanjkljive tehnične in projektne dokumentacije, če naročnika na nejasnosti in
pomanjkljivosti ni opozoril v roku 8 dni po prejemu te dokumentacije.
9. člen
IV. ROKI IZVEDBE DEL
Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v 100 dneh od
datuma začetka del, to je ________________ . Izvajalec je nemudoma po podpisu
pogodbe dolžan naročniku predložiti terminski plan v pregled in potrditev.
Z dnem prevzema tehnične in projektne dokumentacije izvajalec začne voditi knjigo
gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik
oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno
pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme
ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.
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V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku,
ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani
naročnika.
10. člen
Če izvajalec zamuja glede na rok dokončanja del iz prvega odstavka 9. člena te pogodbe,
je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje
roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo izključno in samo v primeru, da tako
odloči naročnik.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz prvega odstavka 9. člena te pogodbe se sklene
aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz prvega odstavka 9. člena ni bil podaljšan.
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno
podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela, morata predstavnika
naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas.
V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna
škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec
nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila,
izvajalec ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz
tretjega odstavka tega člena.
V. IZVEDBA DEL
11. člen
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam s svojimi delavci in materialom.
Podizvajalca po lastni izbiri ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih
primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob
predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da
naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora
izvajalec, kot vodilni partner, pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
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soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava
podizvajalčeve terjatve do izvajalca,
pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav
neposredno podizvajalcu.

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec
nima podizvajalcev).
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne
_______ dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom
in materialom podizvajalca.
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
- __________________________________ (opomba: podatki o podizvajalcu (za vsakega
od podizvajalcev): naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski
račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok
izvedbe del), podizvajalec ______________ je v ponudbi izvajalca z dne __________
podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove
terjatve do izvajalca.
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati
katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim
podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej
pogodbi.
Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne
glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega
podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi
izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega
podizvajalca) predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(opomba: četrti do osmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji
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ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci).

VI. VREDNOST POGODBE
12. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po fiksnih
enotnih cenah, ki jih je navedel v predračunu ________________, ki je sestavni del
izvajalčeve ponudbe z dne __________________.
Skupna pogodbena vrednost investicije, ki je predmet te pogodbe, znaša:
vrednost brez DDV _______________ EUR
DDV – 20% ______________ EUR
vrednost z DDV
_______________ EUR
(z besedo: ________________ EUR).
Davek na dodano vrednost se plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano
vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo).
Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske izmere«.
Fiksne cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu z dne ___________ se
tekom izvajanja te pogodbe ne smejo spreminjati.
V primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo
fiksne cene na enoto iz navedenega ponudbenega predračuna vključno, vključno z
morebitnim popustom, tudi za ta dela.
VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
13. člen
O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu
brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki
niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja
naročnika.
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s
pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi
po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi z dne
___________ in ponudbenem predračunu z dne __________, vključno s morebitnim
popustom.
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Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki
bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo
izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob
upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene
aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi
morebitni popust.

VIII. OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA, OPREME IN IZVEDENIH DEL
14. člen
Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih
materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče
predložiti vzorce posameznih materialov oziroma veljavne ateste za ta material. Izvajalec
lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala šele takrat, ko predstavnik naročnika pisno
odobri vzorce oziroma veljavne ateste.
Izvajalec bo izvedene količine del obračunal z mesečnimi in končno situacijo, izdano na
podlagi končnega obračuna del. Vrednost izvedenih del v situaciji se določi na osnovi
dejansko izvedenih količin del, obračunanih v gradbeni knjigi in fiksnih enotnih cenah iz
predračuna z dne _______ in ponudbenem predračunu z dne ___________.
Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
Začasne situacije in končno situacijo izstavi izvajalec v 3 izvodih na naslov naročnika.
K vsaki izstavljeni situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad
izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev. Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se
mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.
Začasne situacije bo izvajalec dostavil naročniku v potrditev do 5. dne v mesecu za
pretekli mesec, končno obračunsko situacijo pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v
roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in
izvajalec ne dogovorita drugače.
Naročnik je dolžan v 8 dneh od dneva prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije
plačati 30. dan po uradnem prejemu skladno z določili te pogodbe. Sporni del situacije pa
mora v roku 8 dni od dneva prejema pisno zavrniti, sicer se šteje, da je situacija v celoti
potrjena.
IX. PLAČILNI POGOJI
15. člen
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Sredstva za izvedbo investicije ima naročnik zagotovljena v proračunu Občine Naklo in
Načrtu razvojnih programov, proračunska postavki 150002, konto 42040138, NRP: 10010.
Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po uradnem datumu prejema vsake
mesečne in končne situacije, in sicer na transakcijski račun številka
_____________________________, pri ______________________ .
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo
prvi naslednji delovni dan.
16. člen
V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave
vzrokov reklamacije.
17. člen
V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico
obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA
18. člen
Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s dogovorjenih rokov, sme naročnik za
vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 2 ‰ od vrednosti pogodbenih
del. Višina zamudne kazni je omejena na 10% skupne pogodbene vrednosti naročila z
davkom na dodano vrednost.

19. člen
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene
kazni.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
20. člen
Naročnik se obvezuje:
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dati izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s
katero razpolaga,
dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej
pogodbi,
pregledati in potrditi terminski plan, ki ga izvajalec naročniku predloži nemudoma
po podpisu te pogodbe,
izvajalca uvesti v delo,
sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo;
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo.

Izvajalec jamči:
- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,
- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,
- da bo dela izvedel strokovno in v skladu s projekti,
- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po
pravilih gradbene stroke,
- izvajati dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabiti material in tehnologijo, ki v
najmanjši meri obremenjuje okolje,
- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo
veljavni predpisi in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča,
- da bo imel na gradbišču ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez
predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako
zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,
- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje,
- da bo po končanih delih saniral teren na celotni trasi na kateri poteka investicija,
- da bo vodil knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z
veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani naročnika in izvajalca,
- da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,
- da bo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam
naročnika.
Izvajalec se obvezuje:
- izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z
veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je
predmet te pogodbe,
- zagotoviti varnost delavcev in vseh mimoidočih,
- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev
na gradbišču,
- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije,
- pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno,
izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika, poskrbeti za vso
dokumentacijo na podlagi katere bo pridobil dovoljenja za zapore cest,
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zagotoviti kontrolo kakovosti del,
namestiti kopijo prijave na vidno mesto,
označiti gradbišče skladno s predpisi ter izdelati načrt ureditve gradbišča,
da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za trajno
deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom
ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno
označitev in zaščito gradbišča,
vgrajevati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom, normativom in standardom
ter zanje priskrbeti ustrezne ateste,
omogočiti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih
objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,
zagotoviti sodelovanje odgovornih oseb, predvsem odgovornega vodje del in
podizvajalcev na usklajevalnih sestankih z naročnikom in njegovimi pooblaščenci,
najmanj 1-krat tedensko, tekom celotnega obdobja izvajanja del in upoštevati
usmeritve naročnika,
naročniku in njegovim pooblaščencem, organom naročnika ter po naročilu in
organizaciji s strani naročnika tudi zainteresirani javnosti, predstaviti in
pojasnjevati izvedbo del,
da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika opravil tudi
nepogojena dodatna dela,
izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so
neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in
odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;
da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve
odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma
sklenitve aneksa k tej pogodbi,
izročiti dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,
zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.,
za potrebe delavcev in nadzornega organa zagotoviti na gradbišču ustrezen
prostor ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves
čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,
naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,
da bo vse spremembe projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik,
katere bosta pooblaščeni predstavnik naročnika in odgovorni projektant sproti
potrjevala,
da bo pred zasutjem vgrajenih cevi in materialov o tem obvestil pooblaščenega
predstavnika naročnika, ki bo pred zasutjem preveril višinske kote,
da bo zasutje prekopov in ostalih površin izvedel kvalitetno in vse površine
vzpostavil v prvotno stanje,
da bo vse poškodbe podzemnih vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca
infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške,
naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo,
ateste, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na
vgrajene materiala, opreme in proizvode,
v osmih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del.

60

NMV – Sekundarna kanalizacija Duplje

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL
21. člen
Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe,
vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.
O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo
pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem
natančno ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim
predpisom in pravilom stroke,
- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja
tehnične narave.
Dokončen prevzem objekta je po uspešnem tehničnem pregledu – brez pripomb in
zadržkov.
Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca sestavi izvajalec prevzemni zapisnik
v njegovi odsotnosti.
Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in
prevzemom del.
Če pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec
določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme
naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na račun izvajalca. Naročnik si
v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile
ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti
oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima
naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da
sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.
Pogodbene stranke so sporazumne, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je
predmet te pogodbe, začnejo z izdelavo končnega obračuna, ki jo izdelajo v najkrajšem
možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema
del.
Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri
izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi
odsotnosti.
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Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z
investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v
postopku javnega razpisa in je določena v projektni dokumentaciji.

XIII. GARANCIJSKI ROKI
22. člen
Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala
in opreme v skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov ZGO-1.
23. člen
Izvajalec daje petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo.
Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in
dopolnitvami) 10 let od izročitve in prevzema del.
Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku
izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.
Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema objekta s strani naročnika. Če bo v
garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo
zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to
popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih
del dalje.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se
pokažejo med garancijskim rokom.
24. člen
Ob prevzemu izvršenih del investicije, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan
pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o
komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.
Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega
gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo
naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
25. člen
Izvajalec mora ob končnem prevzemu objekta izročiti naročniku izročiti menico z menično
izjavo, v višini 4.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, z oznako »brez
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protesta«, plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do vključno 10 let, za zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku. Brez izročitve menice z menično izjavo naročniku za
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem v garancijskem roku 10 (deset) let, se šteje,
da dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen.

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti
vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in
opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali
opreme.
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja
upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5%
pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih
izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila
odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da
zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del
ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

XIV. ODSTOP OD POGODBE
26. člen
Pogodbene stranke so sporazumne, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:
- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z
deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,
- v primeru nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno
škodo,
- če ga pooblaščeni predstavnik naročnika že tekom investicije opozori, da izvajalec
dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, ali če izvajalec izvaja dela na način,
da ogroža varnost delavcev in mimoidočih,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti
izvajalec izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem za katere naročnik ni
dal soglasja za vključitev v dela po tej pogodbi in ne sklene aneksa k tej pogodbi.
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8
(osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so
bistvena za izvedbo del,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.
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Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti
točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.
Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca naročnik nima nobenih finančnih
obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.
XV. POOBLAŠČENE OSEBE
27. člen
Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe Ivan Fic.
Pooblaščena oseba s strani izvajalca je ______________.
Odgovorni vodji del izvajalca je ____________________.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU
28. člen
Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in
druge predpise in določbe varstva pri delu.
Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno
izvajalec, naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.
Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako,
da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb.
Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost
objekta ves čas izvedbe del po tej pogodbi.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
29. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku,
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
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-

za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;

nična.
XVIII. TRAJANJE POGODBE
30. člen
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa te pogodbe s strani
izvajalca in naročnika.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do
konca izvedbe del in predaje objekta.
V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, v skladu z dogovorom z naročnikom,
se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objekta.
Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene
vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.
XIX. REŠEVANJE SPOROV
31. člen
Pogodbene stranke bodo morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševale
sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v
Kranju.
Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki
urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe ali
Obligacijskega zakonika.
XX. DRUGE DOLOČBE
32. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki
se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.
33. člen
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od
katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.
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številka: _________
datum: _______________
NAROČNIK:
OBČINA NAKLO
Marko Mravlja, župan

IZVAJALEC:

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 17 - pogodbo izpolniti. Pogodba mora biti datirana, žigosana
in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je
seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja.
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OBRAZEC št. 18
Ponudnik:
_____________________
_____________________

PONUDBENI PREDRAČUN

SEKUNDARNA KANALIZACIJA DUPLJE

Opis

1.

količina

cena/enoto

znesek

kos

4,0

m¹

359,0

m²

420,0

m³

1.364,0

m³

720,0

m³

265,0

m³

1.588,0

Zakoličba projektiranih osi kanala z
zavarovanjem

3.

enota

P - 378

Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
(vodovod, telekom, elektro VN in NN)

2.

PZI

Rušenje asfaltnega vozišča v debelini 10 cm
vključno z vsemi rezanji na stikih in odvozom
v deponijo po izbiri izvajalca

4.

Izkop jarkov v zemljini lll. ktg širine nad 2 m
in globine do 2 m z nakladanjem in odvozom
do 10 km, z vsemi stroški trajnega deponiranja

5.

Izkop jarkov v zemljini lll. ktg šrine 1- 2 m in
globine 2- 4 m z nadkladanjem in odvozom
do 10 km, z vsemi stroški trajnega deponiranja

6.

Zasipanje jarkov s peskom 0 - 20 mm do višine
30 cm nad temenom cevi z dobavo, dovozom
in utrjevanjem

7.

Zasipanje jarkov z gramoznim materialom
premer zrn do 60 mm v slojih po 30 cm z
dobavo, dovozom in utrjevanjem

8.

Grobo razprostiranje odvečnega materiala
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na deponiji
9.

m³

2.084,0

m¹

128,0

m¹

359,0

kos

14,0

kos

3,0

kos

17,0

kos

24,0

kos

3,0

kos

2,0

kos

14,0

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi
vključno s peščeno posteljico debeline 10 cm
in planiranjem dna .Notranji premer 150 mm,
nazivna togost SN 8 - hišni priključki

10. Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi
vključno s peščeno posteljico debeline 10 cm
in planiranjem dna.Notranji premer 200 mm,
nazivna togost SN 8 - sekundarni kanal.
11. Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi
notranji premer 800 mm na kanalu 200
globine do 3.0 m (povprečno 2,7 m).
Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in
utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku.
12. Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi
notranji premer 1000 mm na kanalu 200 globine
nad 3.0 m ( povrečno 3.20 m). Kompletno z
dodatnim izkopom, podlago in utrjenim
gramoznim zasutjem ob jašku.
13. Dobava in vgraditev pokrovov v vozišču
razred D ( 400 kN ) premer 600 mm iz
nodularne litine z zaklepom in protihrupnim
vložkom. Kompletno z nosilnim okroglim
armirano betonskim okvirjem s temeljenjem
ob jašku
14. Izdelava priključnih mest za hišne priključke
iz cevi DN 160 v jaške
15. Izdelava priključnih mest za hišne priključke
iz cevi DN 160 direktno na kanal z odcepnim
komadom
16. Kompletna izdelava priključka novega kanala
200 na obstoječi jašek
17. Dodatna in nepredvidena dela pri preureditvah
obstoječih hišnih priključkov vključno z
začasnimi ureditvami med gradnjo

68

NMV – Sekundarna kanalizacija Duplje

18. Dodatna dela pri izvedbi hišnih priključkov pod
obstoječo infrastruturo - izvedba z ročnim
izkopom ali s prebojem

kos

14,0

kos

5,0

m³

220,0

m²

420,0

m²

255,0

m²

80,0

m¹

30,0

m¹

30,0

m²

200,0

kos

8,0

19. Dodatna dela pri križanjih in vzporednim
potekom z obstoječimi komunlanimi napravami
(vodovod, telekom, elektro VN in NN), nadzor
upravljalcev, ročni izkop v območju križanj,
zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju,
zasip s suho mešanico
20. Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega
drobljenca TD 0/32 pod asfaltnim voziščem v
debelini 30 cm z vsemi fazami del (dobava,
dovoz, planiranje), ter utrjevanje do tlačne
trdnosti Me = 100 Mpa
21. Dobava in vgraditev AC 22 base B50/70, A3 v
debelini 7 cm in AC 11 surf B 50/70, A3 v
debelini 4cm
22. Kompletna obnova makedamskega vozišča
iz peska v debelini 5.0 cm, z dobavo, dovozom
in vgrajevanjem z utrditvijo
23. Kompletna obnova dvorišč ( betonski tlakovci,
asfalt) , po izvedbi priključnih mest za hišne
priključke
24. Rušenje medposestnih ograj iz žične
mreže s kovinskimi stebrički na betonskem,
parapetu (40 cm x 20 cm), s temeljenjem
(40 cm x 40 cm) in skupne višine do 1,20 m¹
25. Obnova/gradnja medposestnih ograj iz žične
mreže s kovinskimi stebrički na betonskem,
parapetu (40 cm x 20 cm), s temeljenjem
(40 cm x 40 cm) in skupne višine do 1,20 m¹
26. Humusiranje v debelini 15 - 20 cm s planiranjem
in posejanjem travnega semena
27. Kompletna obnova cestnih požiralnikov z
LTŽ mrežo ( mreža se obnovi)
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28. Preiskus vodotesnosti kanala z vodo ( DIN 4033)

m¹

359,0

SKUPAJ BREZ DDV
POPUST
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV
DDV
SKUPAJ Z DDV
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TEHNIČNO POROČILO

PZI P – 378, Planing d.o.o., Križe, februar 2012
0 SPLOŠNO
Planing d.o.o. Križe je izdelal projektno dokumentacijo PGD in PZI št. P-313, junij 2007 za
primarno kanalizacijo komunalnih odpadnih vod v naselju Duplje v občini Naklo. Projekt je
poleg primarne kanalizacije obsegal tudi priključke predvidenih sekundarnih kanalov in
hišne priključke.
Na osnovi zgoraj navedene projektne dokumentacije je bila v letu 2010 kanalizacija
zgrajena.
Občina Naklo se je odločila, da se nadaljuje z gradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov,
zato je naročila izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo sekundarne kanalizacije
po parcelah :
- štev. 1098, 1097/1, 236/5 ter 211/15 in 210/5, vse k.o. Duplje, ki je v naravi
asfaltna pot
in
- štev. 207/4, 208, 1097/1, 1101 vse k.o. Duplje, ki je v naravi makadamska pot
Na predvideno sekundarno kanalizacijo se bodo navezovali vsi objekti v neposredni bližini
obeh cest.
Projekt je izdelan na geodetskem posnetku, ki ga je dostavil investitor.
Hkrati z načrtom kanalizacije se izdela še načrt obnove vodovoda, ostali komunalni vodi se
ne obnavljajo in so vrisani po podatkih upravljalcev in po izmeri na terenu.
Mesta greznic oziroma iztokov iz hiš ter trase hišnih priključkov do sekundarnih kanalov so
vrisane po ogledu na terenu in po podatkih lastnikov.

2.0 OBSTOJEČE STANJE
Na obravnavanem območju ni zgrajene ločene kanalizacije za odpadne vode. Vsa
obstoječa kanalizacija je v mešanem sistemu, v obstoječi kanal se priključuje tako
meteorna voda s cest, kakor iz utrjenih površin, dvorišč, streh in tudi odpadne vode iz hiš.
Potek obstoječega kanala ni znan, razen na mestih, kjer so vidni pokrovi jaškov.
Odpadne vode iz hiš so speljane v greznice od tod pa v ponikovalnice in tudi v kanal, ki je v
mešanem sistemu.
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3.0 ZASNOVA IN ODTOČNE KOLIČINE
Predviden je ločen sistem kanalizacije z odvodom na že zgrajeni primarni kanal in naprej
na CČN Kranj v smeri naselja Strahinj. Vsa obstoječa kanalizacija po preureditvi ostane v
funkciji kot ločena za odvod padavinskih in zalednih vod. Ob gradnji fekalne kanalizacije se
bo ugotovilo stanje obstoječega kanala in se ga bo po potrebi obnovilo.
Prispevno območje in odtočne količine so bile preračunane že v fazi projekta P-313, zato
se iz projekta povzame, da je dimenzija cevi sekundarnega kanala premera 200mm,
premer cevi hišnih priključkov pa je 160mm.

4.0 OPIS OMREŽJA
4.1 Situativni potek
Trasa kanalizacije je določena z zahtevo investitorja, da poteka v cestnem telesu občinskih
cest. Poleg tega je trasa v največji možni meri usklajena s:
- traso obstoječega kanala v mešanem sistemu (katerega potek pa ni znan na
celotnem potezu)
- traso obstoječega vodovoda
- traso novega vodovoda
Ker je obstoječi teren v nagibu od severa proti jugu, se v tej smeri izvede tudi nova
sekundarna kanalizacija. Le skrajni severni del kanalizacije ( Kanal 1 ), ki poteka po parceli
občinske ceste št. 1098 k.o. Duplje, deloma pa tudi po parcelah št. 109/1 in 236/5, poteka
proti severu in se priključi na obstoječi primarni kanal v jašku na parceli št. 1097/1. Ker
kanal teče v nasprotni smeri glede na padec terena, je dolg le 22,0m. Nanj se priključita le
dva hišna priključka.
Ostali del kanalizacije predstavljata kanal 2 in kanal 3.
Kanal 2 poteka v glavnem po parceli občinske ceste št. 1098 k.o. Duplje, deloma pa prečka
tudi parceli št. 211/15 in 210/5, je v naravi asfaltna pot. Kanal 2 je ( skupaj s kanalom2a )
dolžine185,0m in poteka v smeri sever-jug. V križišču z makadamsko potjo se izteka v
kanal 3.
Kanal 3 poteka po parcelah 1101, 1097/1, 208 in 207/4 vse k.o. Duplje, ki je v naravi
makadamska pot. Poteka v smeri vzhod-zahod in se priključuje na obstoječi primarni
kanal v jašku na parceli št. 1101 ( na cesti Tržič-Naklo. Dolžina kanala 3 je151,40m.

4.2 Višinski potek
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Višinski potek sekundarne kanalizacije ( globina ) je v največji meri določena z globino
obstoječega primarnega kanala ( obstoječih jaškov ), kamor se sekundarni kanal
priključuje. Globine jaškov niso bile posnete, po zagotovilih investitorja so globine enake
projektiranim, v skladu s projektom PZI št. P-313, junij 2007.
Da zagotovimo zadostno globino pri križanjih z obstoječim kanalom in zadostno globino za
hišne priključke, predvidimo kanal na največji možni globini. To pa pomeni da je dotok v
obstoječe jaške primarnega kanala 10-20 cm nad dnom obstoječega jaška, višinski potek
kanala pa sledi višinskemu poteku obeh cest.
Vzdolžni nagib kanalov 1 in 2 je 1.0% ( le del kanala 2a je v nagibu 3.0% ). Kanal 3 je
večinoma v nagibu 0.5%, saj je makadamska cesta na tem delu v konkavnem lomu in z
uporabo nagiba 1.0%, bi bil potek kanala 3 in v nadaljevanju tudi kanala 2, previsok.

Globina kanalov je med 2.5m in 3.5m.

4.3 Hišni priključki
Hišni priključki niso predmet projekta. V načrtu so določena mesta priključkov objektov
neposredno ob kanalizaciji, glede na lego ( lokacijo ) greznic oziroma iztokov iz hiš. Lega
greznic oziroma iztokov iz hiš je ugotovljena z ogledom na terenu in po podatkih lastnikov.
Natančnih podatkov o obstoječih iztokih in priključkih odpadnih vod iz objektov z ogledom
na terenu ni možno ugotoviti. Za večino objektov tudi sami lastniki ne poznajo točnih
podatkov.
Odtoki iz objektov so večinoma priključeni v obstoječo mešano kanalizacijo. Ker je
predviden ločen sistem odvodnjavanja, sta načelno potrebna dva načina preureditve
obstoječih odtokov iz hiš :
Obstoječi priključek odvaja samo odpadne vode
Uredi se nov hišni jašek na obstoječem priključku in priključek na novo kanalizacijo
Obstoječi priključek odvaja odpadne in padavinske vode
Preureditev ( ločitev ) pri objektu. Uredi se nov hišni jašek za odpadne vode in priključek
na novo kanalizacijo. Obstoječi priključek ostane za odvod padavinskih vod.
Zaradi višinskih razlik, lomov tras in spremembe materiala cevi, je hišni jašek potreben na
vsakem priključku.
Ker se bo dejansko stanje lahko ugotovilo šele ob gradnji pri izkopu, bodo potrebne
sprotne prilagoditve posameznih priključkov.
Priključki se izvedejo v jaških ali direktno na kanal. Priključki v jaških so v višini min 10cm
in praviloma max 60cm nad dnom jaška, ne glede na globino iztoka iz objektov. Globine
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priključkov so poenotene-pri kanalih globine do 2.5m v globini 10-20cm nad dnom kanala,
pri kanalih nad 2.5m pa v globini 2.0 do 2.5m. Minimalna globina priključkov je 1.60m, ne
glede na globino iztokov iz hiš, kar je potrebno zaradi križanja z vodovodom. Višinske
stopnje naj se izvedejo v hišnem jašku na parcelah objektov. Priključki direktno na kanal
se izvedejo z odcepnim komadom na priključnem kanalu pod kotom 45º v obeh ravninah.
Za vse objekte je zagotovljen gravitacijski odtok z višine pritličja. Možnost gravitacijskega
odtoka iz kleti je različna glede na globino kanala in globino kleti.
Za vse hišne priključke zadostuje cev DN160 s padcem 1.0%. Način priključevanja je
odvisen od lege sekundarnega kanala ter od mesta greznice oziroma iztoka iz objekta.
Greznice ( ali manjše čistilne naprave ), se po priključitvi na kanalizacijo ukinejo.
Vsi hišni priključki morajo biti ob gradnji sekundarnega kanala zgrajeni min 3.0m izven
kanala oziroma območja cestnega telesa. Če ne bodo ob gradnji izvedeni v celoti, morajo
biti na koncu zaključeni s hišnim jaškom ali začepljeni.
Skupaj je na projektiranih kanalih predvidenih 27 individualnih hišnih priključkov.

5.0 CEVI
5.1 Polaganje in izvedba
Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na način, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema.
Predvidene so cevi iz umetnih snovi ( PVC, PE, poliester ) notranji premer 200mm, obodne
togosti min SN8 s tovarniško izdelanimi jaški.
Pri izbiri cevi je potrebno upoštevati višino zasipa do 3.0m nad temenom kanala ter potek
kanalov pod prometnimi površinami.
Temeljna tla so predvidoma precej enakomerna čiste ali mešane sestave-glina in zaglinjen
prod in pesek. Predvideno je polaganje cevi na peščeno posteljico in zasip z gramoznim
zasipnim materialom z dovozom.
Kanali so v celoti v ozkih cestnih površinah, zato je v celoti potreben izkop z odvozom
materiala in ponovni dovoz materiala za zasip. Izkopani material ni primeren za zasipanje
jarkov pod prometnimi površinami.
Tip cevi v projektu ni določen, zato tudi ni podan detajl polaganja za določen tip cevi.
Detajli polaganja so splošni glede na predpostavljeno vrsto zemljine v izkopu.
Za izbrano vrsto cevi je potrebno preveriti in prilagoditi detajle polaganja in zasipa, glede
na karakteristike cevi in navodil in zahtev proizvajalca.
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Ustreznost polaganja na predvideno peščeno posteljico je potrebno preveriti tudi v
primeru neenakomernih ali slabših temeljnih tal od predpostavljenih in v primerih visoke
talne vode.
Cevi se položijo na podlogo iz sejanega peska v debelini min 10cm in zasujejo s peskom
granulacije 0-20mm do višine 30cm nad temenom cevi z ročnim utrjevanjem. Naprej se
jarek zasuje z gramoznim zasipnim materialom, premera zrn do 60mm, z dovozom v slojih
po 30cm in z utrjevanjem z lažjimi napravami. Zasipni sloji morajo biti vodoravni, izdelani
iz enakega materiala in enakomerno komprimirani.
Na gramozni zasipni material se vgradi nevezana nosilna plast iz tamponskega drobljenca
v debelini 30cm ( Me ≥ 100Mpa ), na koncu pa ( na trasi kanalov 1 in 2 ) še asfaltna plast iz
vezane nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A3, debeline
7.0cm in obrabnozaporne plasti iz bituminiziranega betona AC 11 surf B50/70, A3, v
debelini 4.0cm.
Na trasi kanala 3, se na tamponski drobljenec vgradi plast peska debeline 5.0cm.

5.2 Preizkus vodotesnosti
Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost, po enem od
uveljavljenih postopkov. V tem načrtu je opisan preizkus po DIN 4033 za cevi iz umetnih
mas.
Preizkus se izvrši na še ne popolnoma zasutem kanalu. Stiki cevi naj ostanejo nezasuti.
Kanal se napolni z vodo in postavi steber s cevjo za dodajanje vode. Vodni pritisk mora
znašati minimalno 5.0m vodnega stolpa. Merjenje se prične po 1 uri. Pritisk 5.0m vodnega
stolpa se vzdržuje 15min. Meri se poraba voda in izračuna poraba na 1m2 notranje
površine cevi. Kanal je vodotesen, če poraba vode ne presega 0.02l/m2 notranje površine
cevi.
Parametri pri meritvi vodotesnosti so:
- pritisk
- čas napolnitve cevovoda
- čas merjenja
- dovoljena izguba v 15min

0.5bar
1.0 ura
15 min
0.02l/m2 notranje površine cevi

6.0 JAŠKI
Revizijski jaški so predvideni na lomih trase, pri spremembah padca dna in pri priključkih
hišnih priključkov. Skupaj je na vseh treh kanalih predvideno 17 jaškov globine 2.4-3.5m,
povprečno 2.80m.
Predvideni so jaški notranjega premera 80cm do globine 3.0m in jaški notranjega premera
100cm za globine nad 3.0m. Jaški so tovarniško izdelani in zmontirani na licu mesta ( le
hišni priključek se izvede na licu mesta ). Spodnji del jaška mora omogočati priključke v
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višini 10-30cm nad dnom. V primeru visoke talne vode morajo biti jaški konstruktivno ali
s sidranjem zaščiteni proti vzgonu.
Pokrov jaška na voznih površinah ne sme biti temeljen na obodno steno jaška, ampak na
utrjeno gramozno zasutje ob jašku. Tipski težki pokrov premera 60cm, razred D ( 40t ) iz
nodularne litine z zaklepom je vgrajen na nosilni okrogel arm-bet obroč in okrogle armbet distančnike za nastavitev višine. Vgradijo se pokrovi brez odprtin, le na najvišjih jaških
in jaških na razmakih cca 200m, se vgradijo pokrovi z odprtinami za zračenje. Pokrovi na
voznih površinah morajo biti vgrajeni s protihrupnim vložkom v nagibu vozišča.
Kote pokrovov so podane za obstoječe nivelete, za primer ko se vozna površina povrne na
obstoječo niveleto. Način vgraditve je prikazan v detajlu.

7.0 KRIŽANJA IN VZPOREDNI POTEK Z OBSTOJEČIM KANALOM
Potek obstoječega kanala, ki je v mešanem sistem in bo po izgradnji fekalnega kanala imel
samo še funkcijo meteornega kanala, je vrisan v skladu s geodetskim posnetkom, ki ga je
dostavil investitor.
Podatki o poteku ( lokaciji ) obstoječega kanala so podani le na delu trase, kjer je asfaltna
pot, na tem delu so vrisani tudi obstoječi požiralniki z mrežo. O stanju kanala, niti o globini
kanala ni podatkov, predvideva se da je obstoječi kanal na manjši globini od novo
predvidenega fekalnega kanala, tako da bo potekal nad njim.
Pred izvedbo se obstoječi kanal na delu, kjer je potek znan, zakoliči. Dejansko stanje in
globina kanala se bo ugotavljalo ob gradnji, takrat se bo obstoječi kanal po potrebi tudi
obnovil.

8.0 KRIŽANJA IN VZPOREDNI POTEK S KOMUNALNIMI VODI
V območju ureditve se po podatkih upravljalcev komunalnih vodov nahajajo sledeči
komunalni vodi :
- vodovod
- NN elektro vodi
- TK in CATV vodi
Vse obstoječe komunalne naprave je potrebno pred izkopom zakoličiti ( označiti ) na
terenu. Trase obstoječih vodov ( zlasti vodovod in NN elektro vodi ) potekajo vzporedno s
predvidenim kanalom, na določenih mestih ga križajo. Vse obstoječe naprave potekajo
tako pri vzporednem poteku, kakor pri križanjih nad projektiranim kanalom.
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NN elektro vodi se ne obnavljajo. Pri vzporednem poteku, kjer je elektro vod manj kot
100cm od predvidenega kanala, je potreben ročni izkop ter zavarovanje in po potrebi
prestavite NN elektro voda ( na razdaljo do 100cm ).
Pred zasipanjem je potrebno vse naprave pregledati in popraviti morebitne poškodbe. Pri
križanjih naj bo zasip med vrhom kanala in dnom naprave zaradi nevarnosti posedanja iz
pustega betona ali suhe mešanice ( min 50cm )
TK in CATV vodi ne potekajo vzporedno s predvidenim fekalnim kanalom, temveč ga na
štiri mestih križa. Pogoji pri križanjih so enaki kot pri NN vodu.
O začetku del je potrebno vse upravljalce komunalnih vodov pravočasno obvestiti, tako da
bodo gradnjo lahko nadzirali. Način zaščite oziroma prestavitev vodov bo določen na
osnovi ogleda nadzornega organa komunalnega voda. Tudi vsa križanja predmetnih tras z
obstoječimi komunalnimi vodi, mora pred zasutjem gradbene jame ogledati nadzorni
inženir, ki ugotovitve vpiše v gradbeni dnevnik.

9.0 ZAKOLIČBENI PODATKI
V načrtu je predložena situacija zakoličbe, poleg tega so vsi jaški in direktni priključki
podani s koordinatami v Gauss Krugerjevem koordinatnem sistemu, tako da je možna
zakoličba iz poligonskih točk.

10.0 KATASTRSKI PODATKI
V gradbeni situaciji je prikazana tudi katastrska situacija in vpisane vse prizadete parcele.
V prilogah k poročilu so priloženi zemljiško knjižni izpiski za vse parcele.

11.0 OCENA STROŠKOV
Pri oceni stroškov je potrebno opozoriti :
- pri zemeljskih delih je upoštevan izkop s kompletnim odvozom ter dovoz
gramoznega materiala za zasip. Kategorija izkopa je ocenjena.
- upoštevana je kompletna obnova zgornjega ustroja v asfaltni in makadamski
izvedbi;
- za predvidene hišne priključke je upoštevana izdelava v jaških ali direktno na kanal
in 3-4m cevi, brez hišnih jaškov;
- prestavitve in obnove obstoječih vodov niso upoštevane, upoštevana so samo
dodatna dela pri križanjih in vzporednem poteku;
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-

-

prestavitev in obnova obstoječega mešanega kanala ni predvidena-upoštevana so
samo dodatna dela pri zaščiti kanala med gradnjo, odprava poškodb pri gradnji in
obnova požiralnikov;
stroški odkupov zemljišč, oziroma služnosti niso upoštevani.

12.0 ZAKLJUČEK
Za zaključek poročila moramo opozoriti, da je v tem načrtu predvidena le gradnja
sekundarne fekalne kanalizacije vključno z obnovo vozišča na obstoječe stanje ( višinsko in
glede prečnega profila ).
Ravno tako ni predvidena ureditev odvodnjavanja-predvidena je le obnova obstoječega
sistema odvodnjavanja ( mešani kanal in požiralniki ) v primeru poškodb med gradnjo.
Ravno tako ni predvidena obnova komunalnih vodov in ureditev novih vodov ( javna
razsvetljava, plin, …. )

Križe, februar 2012

Odgovorni projektant :
Ivan Eler, univ. dipl. inž. gradb.
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