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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

III.

RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

1) Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2) Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in
sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2)
3) Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila (izjava banke)
4) Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
5) Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
6) Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
7) Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
8) Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)
9) Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 09)
10) Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)
11) Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)
12) Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)
13) Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov (OBR - 13)
14) Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
15) Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.

NAROČNIK:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/b
2223 JUROVSKI DOL

2.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«.
Namen javnega naročila je obnova starega vaškega jedra v občini Sv. Jurij v Slov.
goricah. Investicijski projekt obsega ureditev trga ter napravo poti do trga v naselju
Jurovski Dol. Urediti je potrebno zamenjavo betona, ki je tuj in neavtohton za kamen
(porfir) brez betonskih robnikov, ureditev javne razsvetljave in poti do trga. Dela se
bodo izvajala po projektni dokumentaciji.

3.

POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim
razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt,
registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je
lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del!

4.

VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08
in 19/2010) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku.

5.

PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL:
Rok izvedbe del je naslednji:
 pričetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma začetek maja 2011,
 izvedba del s primopredajo do 30.08.2012.

6.

KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA:
Samo KRISTL
Tel: 02/729 52 52
E-pošta: samo.kristl@obcinajurij.si
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 28.03.2011, pod številko objave JN3038/2011
objavil javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, za »Ureditev vaškega
jedra Jurovski Dol«.
Predmet javnega naročila je obnova starega vaškega jedra v občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Investicijski projekt obsega ureditev trga ter napravo poti do trga v naselju Jurovski Dol.
Urediti je potrebno zamenjavo betona, ki je tuj in neavtohton za kamen (porfir) brez betonskih
robnikov, ureditev javne razsvetljave in poti do trga. Obseg zahtevanih del je razviden iz
popisa del, ki je priloga k »Razpisnemu obrazcu št. 15«.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. člen
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti
izražena v evrih (EUR).
3. člen
Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi
navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu lahko vpišejo zahtevane podatke na
fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno,
podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.
4. člen
Obvezna vsebina ponudbe:
Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in
priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je
podan:
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

 Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
 Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in
sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2)
 Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila (izjava banke) in dokazilo o boniteti.
 Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
 Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
 Izjavo o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
 Izjavo o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
 Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)
 Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 09)
 Bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR - 10)
 Izjava banke o izdaji bančne garancije dobro izvedbo posla (OBR - 11)
 Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)
 Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov (OBR - 13)
 Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
 Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
 Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)
5. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala
javnih naročil.
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz
IV. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije gradnje) je možen po predhodnem
telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.
6. člen
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot
odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6(šest) dni pred rokom za predložitev ponudb.
Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine. V primeru
večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in
vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo
sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete
za nepravilne in bodo izločene.
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

7. člen
Ponudniki morajo ponuditi izgradnjo in opremo po izdelani projektni dokumentaciji in popisu
del naročnika v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del
in opreme v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.
8. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06, 55/08, 89/08 in 5/09): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in pranje denarja. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti
ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
3. Da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja
predmeta javnega naročila.
4. Da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz
uradnih evidenc osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji
(OBR-3).
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila izda lastno izjavo,
ponudniki ki pa imajo sedež izven Republike, pa morajo priložiti dokazila, ki ne smejo
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
B. Poklicna sposobnost:
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: Izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država,
v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4, ponudnik predloži izjavo.
(OBR - 2)
Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 6 in 7, ponudnik predloži izjavo.(OBR-2)
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
8. Da ima ponudnik plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v prehodnih postopkih
javnega naročanja (OBR - 2).
9. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa in da ima za leto 2010 boniteto poslovanja najmanj SB5 ali
ustrezno boniteto banke.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
določenega za oddajo prijave. Za dokazovanje bonitete predloži ponudnik dokazilo
AJPES, ali ustrezno dokazilo banke, če AJPES za te pravne subjekte ne izdaja potrdil.
10. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 8).
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

D. Tehnični pogoji
11. Ponudnik poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila v skladu z
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Uradni list RS, št. 83/2005), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo (OBR - 4).
12. Da je ponudnik usposobljen vsaj 60 % del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga lastni seznam strokovnega kadra. (OBR - 5)
13. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference - vodenje 5 objektov v zadnjih 3 letih!
Dokazilo: Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
14. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s
strani naročnika.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
15. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
16. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje in predložili vsa ustrezna dokazila iz tega 8. člena navodil za izdelavo ponudbe.
9. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in
dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah,
vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
10. člen
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih.
Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, material, dela, itd.) popuste in rabate.
Ponudnik mora DDV posebej prikazati.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost!
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena ponudbenega
predračuna. Cene in končne vrednosti iz ponudbenega predračuna so fiksne.
Če naročnik ne bo dobil nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo postopal po postopku s
pogajanji po predhodni objavi (28. člen Zakona o javnem naročanju).
11. člen
Ponudnik mora predložiti:
1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo) v višini 10.000,00 EUR.
Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu.
Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, največ pa 90 dni od dneva
odpiranja ponudb (OBR - 10).
2. Izjavo ponudnika, da zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
posla v višini 15% od pogodbene obveznosti (OBR - 11).
3. Izjavo ponudnika, da zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene obveznosti (OBR - 12).
Izbran ponudnik bo moral ob uspešni primopredaji objekta izročiti garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
12. člen
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del javnega naročila in z kakšno vrednostjo del
nameravajo dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec). Ponudnik mora navesti vse
predlagane podizvajalce in dela, ki jih bodo opravljali (OBR - 13).
Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec del pooblasti
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
13. člen
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali
pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da je tej
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina ponudnikov izbrana kot
najugodnejši ponudnik.
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje
pogojev iz 8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 07. točke ugotavljal za vsakega
gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse ponudnike skupaj.
14. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev
ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod
pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki
obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.
Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti in dostaviti v skladu z
zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako
»SPREMEMBA« ali »UMIK«.
V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev
bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.
Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti
ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.
Dopustne dopolnitve ponudb:
V kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno
nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so
formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od
ponudnika, da v roku 3 (sedem) dni takšno ponudbo dopolni.
15. člen
Ponudba mora veljati do vključno 14.07.2011. Vsebovati mora izpolnjeni, podpisani in
žigosani obrazec predračuna in popisa del (OBR-15).
Izvajalec se obvezuje dela dovršiti v dveh etapah in sicer:
Rok izvedbe naročila izgradnje za LETO - 2011, do vrednosti 200.000,00 EUR je do
30.08.2011. Rok izvedbe naročila izgradnje za LETO - 2012, to je do končne vrednosti
investicije, je 30.08.2012.
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

16. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje,
da se strinja z vsebino osnutka pogodbe (OBR - 14).
17. člen
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila
izbiro določene ponudbe.
18. člen
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.
19. člen
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.
20. člen
Naročnik bo po potrebi pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
21. člen
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
22. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/B
2223 JUROVSKI DOL
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA – Ureditev vaškega jedra
Jurovski Dol”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela do naročnika do 14.04.2011 do 10.00 ure.
23. člen
Javno odpiranje ponudb bo dne 14.04.2011, ob 12.00, v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ne glede na to, ali so pooblaščeni
predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom
javnega odpiranja izročijo pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku
odpiranja ponudb.
O odpiranju ponudb bo sestavljen zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči
predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo
po pošti najkasneje v 3 (treh) dneh po odpiranju ponudb.
Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v
skladu z 49. členom ZJN-2.
24. člen
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in
zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in
postopal v skladu s 77. členom ZJN-2.
25. člen
Operacijo bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi. Naročnik si pridružuje pravico
kadarkoli prekiniti postopek in zavrniti vse ponudbe, če ne bo imel zagotovljenih finančnih
sredstev. V tem primeru bo postopal v skladu z 80. členom ZJN-2.
V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo
ponudbe.
26. člen
Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z Zakonom
o javnem naročanju pravico vložiti zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja, če meni,
da postopek ni bil izveden skladno z določili tega zakona.
Zahtevek za revizijo postopka se lahko vloži na podlagi Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB-5, Ur. l. RS, 94/2007, 32/2009), pri čemer je potrebno vplačati z
zakonom določeno takso v znesku 5000,00 eurov na transakcijski podračun JFP, št. 011001000358802-Ministrstvo za finance.
Žig:

Odgovorna oseba naročnika:
Peter ŠKRLEC
Župan
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

III. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
1) Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)
2) Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in
sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);
3) Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila (izjava banke)
4) Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR - 3)
5) Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)
6) Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)
7) Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)
8) Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)
9) Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);
10) Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)
11) Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)
12) Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)
13) Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih
porabnikov (OBR-13);
14) Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)
15) Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

OBR - 1

PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, se prijavljamo na vaš javni
razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Podatki o gospodarskem subjektu - ponudniku
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Priloge:
- dokazila navedena v 4. členu navodil!
Datum: ___________
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Naročnik:

OBR - 2

Ponudnik:________________________________________________________________

IZJAVA
Ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in
sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06,
55/08, 89/08 in 5/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za
fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine
(za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti
zastopnik nismo bili pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta
javnega naročila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS, enota v
_______________, številka ____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
____________________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri
__________________________________ , dne ________________.
Smo člani naslednje organizacije:_______________________________________.
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje
dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz.
vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C, ne izpolnjujete; če niste
izpolnili točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:




da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih;
da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v postopkih javnega
naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
»Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki
točni in resnični.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz.
potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima
gospodarski subjekt svoj sedež).
Datum:_____________

Žig in podpis ponudnika:

Razpisna dokumentacija

stran

16/48

Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

OBR - 3
Ponudnik:_______________________________________________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, za namene
javnega razpisa »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«, pridobi naše osebne podatke o
kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev
javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ______________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ______________________________________________________________.

Datum:_________

Žig in podpis ponudnika:
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Naročnik:

OBR - 4

Ponudnik: _______________________________________________________________

IZJAV A

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega
naročila
Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:
1. izdelali varnostni načrt,
2. izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi
udeleženci in
3. izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
na samem gradbišču,
4. priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali
njegove stroške,
5. ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih.
6. kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik
javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev;
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Datum:____________

Žig in podpis ponudnika:
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

OBR - 5
Ponudnik: _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O IZVEDBI DEL Z LASTNIMI DELAVCI
Izjavljamo, da smo sposobni _____ % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so
pri nas v delovnem razmerju.
Na dan ____________ smo imeli v rednem delovnem razmerju _____________ delavcev.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Ureditev
vaškega jedra Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_________________, pod št. objave __________________ .

Datum: ______________

Žig in podpis ponudn
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

OBR - 7
Ponudnik: _______________________________________________________________
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH
ODGOVORNEGA VODJA DEL
Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.
Odgovorni vodja del bo __________________________________ in ima naslednjo
izobrazbo: __________________________________________________________.
Odgovorni vodja del je v zadnjih treh letih vodil izgradnjo naslednjih objektov:
Zap.
št.
1.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe in
vrsta objekta

Leto
Vrednost
realizacije pogodbe

2.
3.
4.
5.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Ureditev
vaškega jedra Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
___________________, pod št. objave ___________________ .
Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje!
Datum: ______________

Žig in podpis izdajatelja potrdila:
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Naročnik:

OBR - 8

Ponudnik: _______________________________________________________________

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo,


da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene
fakture s strani naročnika;

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«.

Datum: ____________

Žig in podpis ponudnika:
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Naročnik:

OBR - 9
Ponudnik: _______________________________________________________________
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH
IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV
o izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora s strani naročnika;
o da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
o da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za
»Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol« objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_________________, pod št. objave __________________.

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika:
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Naročnik:

OBR

- 10

VZOREC
GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke (zavarovalnice): .......................................
Kraj in datum: .....................................
Upravičenec: .......................................
Garancija št. .......................
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev objave. ..............., z
dne........................., za izvedbo naročila ……………………………………..........................
za potrebe naročnika ..........................................................., je ponudnik dolžan za resnost
svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10.000,00
EUR.
Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih
primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,
• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z
določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika 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.
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Naročnik:

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ................
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Banka (zavarovalnica)
(žig in podpis)
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

OBR - 11

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA
DOBRO IZVEDBO POSLA
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da
se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:
»Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol« objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave __________________ ;
(ponudbena vrednost EUR ________________),

IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši
ponudnik, izdali brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 15%
pogodbene vrednosti, in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.

Datum: _____________

Žig in podpis banke:
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Naročnik:

OBR - 12

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO
NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
Na podlagi vloge ponudnika ( v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da
se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:
»Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol« objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_________________, pod št. objave ___________________ ;

(ponudbena vrednost EUR ________________),

IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši
ponudnik, izdali brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti, in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.

Datum: _____________

Žig in podpis banke:
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

OBR - 13
Ponudnik: _______________________________________________________________

IZJAVA
ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:
 odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantom za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov do izvajalcev del;
 zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem
v enakih rokih plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;
 priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem
del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve
podizvajalcev in kooperantov.
 izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za
izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do
njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih
pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma
kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti
 da lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcem na osnovi potrjene situacije z
naše strani in na osnovi sklenjene asignacijske pogodbe,
 kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu e-naročanje za
»Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«, pri izvedbi del vključili naslednje
podizvajalce in kooperante in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe:
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UDELEŽENEC
(PODIZVAJALEC,
KOOPERANT)

Datum: __________

Naročnik:

Dela, ki jih bo opravljal

EUR

Delež

Žig in podpis ponudnika:
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OBR - 14
NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223
JUROVSKI DOL, matična številka: 2242877, davčna številka SI58481435, ki jo zastopa
župan Peter ŠKRLEC (v nadaljevanju: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah)
in
IZVAJALEC:____________________________________________________________,
matična številka:______________, davčna številka: __________________________, ki ga
zastopa: ______________________________________________(v nadaljevanju: izvajalec).
skleneta po medsebojnem sporazumu

POGODBO ZA
»Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je naročnik v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06, 16/08 in 19/10) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za »Ureditev
vaškega jedra Jurovski Dol«, objavljeno na portalu javnih naročil, dne 28.03.2011,
pod št. objave: JN 3038/2011.
- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik;
- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo del po popisu del in
predračuna št. __________________ z dne __________________.
- sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena:
a.) v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 in 2012 (MUV, št.
33/2010), proračunska postavka 411102 »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«,
konto 420402 in v Načrtu razvojnih programov 2011-2014 (15 %-ni sofinancerski
delež),
b.) na proračunski postavki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na
postavkah iz Ukrepa 322 in sicer iz proračunskih postavk:
- 9200 – Program razvoja podeželja 2007-2013 – delež EU, ter
- 9201- Program razvoja podeželja 2007-2013 – delež SLO, (vse skupaj do 85%-ni
sofinancerski delež).
c.) Predmetna sofinancerska sredstva ima naročnik (Občina Sv. Jurij v Slov. goricah)
zagotovljena s ODLOČBO O PRAVICI DO SREDSTEV o sofinanciranju
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Naročnik:

operacije »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«, št. 33123-56/2010-12 z dne
27.01.2011.
-

predmetna pogodba bo s ponudnikom sklenjena takoj, ko bodo izpolnjeni vsi
predpisani zakonski roki po ZJN-2, izvajalec pa se zavezuje pričeti z deli takoj po
podpisu pogodbe in v dogovoru z naročnikom – predvidoma v začetku maja 2011.
Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena
dokumentacija izvajalca.
POGODBENA VREDNOST DEL
2. člen
Pogodbena vrednost del iz 1. čl. te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št.
___________________, z dne __________________v potrjeni in sprejeti predračunski
vrednosti s strani naročnika, ki skupaj znaša: ________________________________ EUR z
DDV, (z besedo) ____________________________________ evrov.
Pogodbena cena je fiksna v € po enoti mere in vključuje vse davke in druge dajatve. Izvajalec
ni upravičen do sprememb pogodbene cene.
Pogodbena vrednost iz 1. odst. tega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela,
razne zaščite, zavarovanje in zaščite sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti,
prometno ureditev v času gradnje, gradbiščno tablo v skladu z navodili Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki
niso predmet te pogodbe, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov,
skladiščenja, vse manipulacije montaže in stroške vezane na odvoz ekoloških odpadkov.
Dela se bodo izvajala v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04,
126/07, 57/2009, 108/2009, 61/2010 in 62/2010) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih
predpisov.
Izvajalec bo izvedel v okviru pogodbene vrednosti po sistemu "PO DEJANSKIH IZMERAH"
vsa dela, ki so potrebna za normalno delovanje objekta, četudi posameznih detajlov ni v
tehnični dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi
katere je bila sklenjena ta pogodba.
V tem primeru ima naročnik pravico povečati ali zmanjšati obseg del kot posledico citiranih
sprememb. Iz teh sprememb izhajajoča presežna ali manjkajoča dela se obračunajo na osnovi
izmer dejanskih izvršenih del in ponudbenih cen iz predračuna.
Za razliko nastalo zaradi manjkajočih oz. presežnih del se spremeni pogodbena cena in sklene
aneks k tej pogodbi.
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Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

ROK DOKONČANJA
3. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del po podpisu pogodbe in
po dogovoru z naročnikom.
Izvajalec se obvezuje dela dovršiti v dveh etapah in sicer:
Rok izvedbe naročila izgradnje za LETO - 2011, do vrednosti 200.000,00 EUR je do
30.08.2011. Rok izvedbe naročila izgradnje za LETO - 2012, to je do končne vrednosti
investicije, je 30.08.2012.
V primeru višje sile, to so vsi nepredvidljivi in neodklonljivi dogodki, na katere ne moreta
vplivati niti naročnik niti izvajalec, se rok podaljša za čas, ki ni krajši od časa trajanja zapreke.
Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna nemudoma obvestiti
nasprotno stranko o nastopu in prenehanju višje sile.
4. člen
Izvajalec mora gradbišče urediti in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču
ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali
okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve
teh dejanj.
DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen
Izvajalec je dolžan:
- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje
naročnika,
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,
- ščititi interese naročnika.
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali
neatestiranega materiala oz. gradbenih proizvodov ali odstopanje od detaljnega terminskega
plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima
pravico odpovedati pogodbo.
Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico plačila za dotlej kvalitetno opravljena
dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrnit vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi
razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.
Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine
izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka
naročnika.
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Naročnik:

6. člen
Izvajalec je dolžan:
- označiti gradbišče na začetku in po končanju del s tablo v skladu s priročnikom za
Obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2007-2013 in Pravilnika o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/2009),
voditi z zakonom predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo
obračunskih izmer);
- izdelati tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki zajema:
• izdelavo projekta izvedenih del (PID),
• izdelavo projekta za obratovanje in vzdrževanje z garancijskimi listi (PVO),
• izdelavo projekta za vpis v uradne evidence (PVE),
- priskrbeti druge zahtevane dokumente za tehnični pregled, zlasti pa geodetski načrt
novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta in izjavo
nadzornika o skladnosti.
Vse navedeno je vkalkulirano v pogodbeni ceni.
7. člen
Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih na gradbišču hraniti ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer
morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec
mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da
ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.
Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.
8. člen
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to
ni dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, de je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo
pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
9. člen
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo.
NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
10. člen
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Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah in količinah iz
predračuna po sistemu "PO DEJANSKIH IZMERAH" z izstavitvijo ene začasne mesečne
situacije v letu 2011in končne situacije po dokončanju del v letu 2012.
Pogodbene cene so fiksne in izvajalec ni upravičen do podražitev za opravljena dela,
obračunana in plačana v letu 2011 in 2012.
Za dodatno naročena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta naročnik in
izvajalec pred začetkom teh del sklenila aneks k tej pogodbi na osnovi predhodno potrjenega
predračuna, ki ga predloži izvajalec in izvedenih pogajanjih med naročnikom in izvajalcem.
NAČIN PLAČILA OPRAVLJENIH DEL
11. člen
Izvajalec je obvezen dostaviti prvo začasno mesečno situacijo najmanj v treh izvodih v
začetku septembra oz. do 5.9.2011. Drugo oz. končno situacijo izstavi izvajalec v začetku
septembra oz. do 5.9.2012. Naročnik je dolžan situaciji v roku 8 dni od njenega uradnega
prejema potrditi, v nadaljnjih 22-ih dneh pa nesporni znesek plačati.
Naročnik si pridržuje korekcijo predložene situacije, kar pa ne zadrži izplačila za nesporni
znesek situacije.
Plačilo po situacijah se vrši za dela, opravljena v višini 90% pogodbene vrednosti.
Zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača v navedenem plačilnem roku po uspešno
opravljenem kvalitetnem prevzemu in ob predložitvi bančne garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.
Situacija se plačuje na podlagi ovrednotenega popisa del, ki se mora skladati s skupno ceno
navedeno v ponudbi.
Sporne postavke razčistita pogodbeni stranki in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji.
Končni obračun mora izvajalec predati naročniku najkasneje v roku 30 dni po dokončanju
pogodbenih del.
Če naročnik ne pregleda in ne potrdi situacije v roku 8 dni od njenega prejema in ji tudi ne
ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.
Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št.
_____________________________, odprt pri banki ______________________________,
30. dan od dneva pravilno izstavljene in potrjene obračunske situacije.
Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca.
Za nepravočasno izvršena plačila priznava naročnik izvajalcu zakonske zamudne obresti.
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Naročnik:

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da sme izvesti neposredno plačilo
podizvajalcu oz. podizvajalcem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba o neposrednih
plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.
Kot podizvajalci po tej pogodbi nastopajo subjekti navedeni v OBR-13.
Za zamenjavo podizvajalceca si mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.
FINANCIRANJE PROJEKTA
12. člen
Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer s sredstvi programa razvoja podeželja
sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep
Obnova in razvoj vasi – odločba številka: 33123-56/2010-12 z dne, 27.01.2011. Delež
sofinanciranja znaša največ 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov
operacije, 15 % upravičenih stroškov sofinancira Občina Sv. Jurij v Slov. goricah.
Izvajalec je obvezan, da pri informiranju in obveščanju javnosti o poteku pogodbenih del
striktno upošteva Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 2007-2013, ki ga je izdalo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Prav tako je obvezan hraniti dokumentacijo vezano na to pogodbo, omogočiti vpogled vanjo
in jo na zahtevo naročnika posredovati, ter da bo za dokumentacijo zagotovljena revizijska
sled.
KVALITETA DEL
13. člen
Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela izvršena po tehnični dokumentaciji po
veljavnih standardih in tehničnih predpisih in v skladu z določbami te pogodbe ter prevzema
popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem nivoju.
ZAVAROVANJE POGODBE
14. člen
Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku
brezpogojno bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 15% od
pogodbene vrednosti z naročnikom. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje
obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).
Če izvajalec ne predloži bančne garancije bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost
ponudbe.
Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Rok
dokončne izvedbe celotnega posla je 30.08.2012. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe
spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v
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Naročnik:

roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi dodatek k obstoječi garanciji z novim rokom
trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del oz. dodatek h garanciji
s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.
V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži ustrezne nove bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil že prejeto bančno garancijo ali
razveljavil sklenjeno pogodbo.
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:
- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov do izvajalca del,
- da bo uporabljal za poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in
kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,
- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in
kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri
plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago
dobaviteljev blaga oz. za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.
POGODBENA KAZEN
15. člen
Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan
za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ od pogodbene vrednosti.
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno
kazen, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati tudi vse nastale stroške in povrniti
škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta ne zadostuje, mora izvajalce plačati razliko do polne
višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
JAMSTVA IN GARANCIJE
16. člen
Za vgrajene gradbene proizvode, material, opremo in konstrukcije, je izvajalec dolžan pred
njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oz. inženirju v potrditev veljavno atestno
dokumentacijo, tehnične podatke oz. specifikacije za opremo.
17. člen
Napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik oz. inženir med izvajanjem ali pri
prevzemu del oz. v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi
naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s
pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.
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Naročnik:

18. člen
Garancijski rok za izvedena dela so:
- 5 leta za kakovost in brezhibnost gradbe oz. izvedenih del;
- 10 let za solidnost gradnje;
- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne
smejo biti krajši od 3 let.
Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, kvalitetno - tehnično
pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene
med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.
V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti 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 se
pokažejo med garancijskim rokom.
Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za
vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oz. servisiranje vgrajenih
naprav in opreme.
PREVZEM OBJEKTA
19. člen
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi
končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so ta kvalitetno
izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem pogodbenih del se izvede po
opravljenem kvalitetnem pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik.
20. člen
Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku brezpogojno bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer
v višini 10% od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot
splošni garancijski rok, kot je določeno v 18. členu te pogodbe. Garancija služi naročniku kot
jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega
roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok
trajanja garancije. Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena.
21. člen
Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešnem prevzemu
del.
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Naročnik:

STROKOVNI NADZOR
22. člen
Nadzor bo za naročnika opravljal predstavnik občine Samo Kristl.
Odgovorni vodja del s strani izvajalca je ________________________________.
Gradbeni nadzor bo izvajal: __________________________________________.
REŠEVANJE SPOROV
23. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru rešuje spor stvarno pristojno sodišče.
KONČNE DOLOČBE
24. člen
Protikorupcijska klavzula:
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
25. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je sestavni del pogodbe ponudba izvajalca, navedena v 1.
členu te pogodbe.
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.
26. člen
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko
izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del.
27. člen
Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2
izvoda.
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Podpisano dne: __________

Naročnik:

Podpisano dne: ___________

Naročnik:
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
Peter ŠKRLEC
Župan

Izvajalec:

Priloge:
1. Razpisna dokumentacija,
2. Ponudbena dokumentacija.
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Naročnik:

OBR - 15
Ponudnik: _______________________________________________________________

P R E D R A Č U N št._______
Opis: »Ureditev vaškega jedra Jurovski Dol«.

Vrednost vseh del po popisih
Popust
DDV
Skupaj z DDV

______________________ €
______________________ €
______________________ €
______________________ €

KONČNA PONUDBENA CENA

_____________________€_

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in 8. členom navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Datum: ___________

Žig in podpis ponudnika:

Priloga 1: POPISI VSEH POTREBNIH DEL IN MATERIALA,
Priloga 2: SKICA VZORCA POLAGANJA,
Priloga 3: SKICA LUČI - KOT IN NAPRIMER,
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Naročnik:

Priloga 1 - POPIS DEL IN MATERIALA:

POZ. OPIS DEL

A.

EM KOLIČINA

CENA VREDNOST

UREDITEV TRGA
GRADBENA DELA

I.

Preddela
Opomba: Izvajalec si je pred podpisom pogodbe o
izvajanju gradbenih del dolžan natančno pregledati
teren in po svoji presoji dodati dodatna preddela, za
katera meni, da jih je potrebno izvesti pred pričetkom
gradnje.
O nameravanih posegih se mora pogovoriti z
nadzornim organom investitorja in pooblaščenim
geomehanikom.

01.

Zakoličba vseh tlakovanih površin

m2

02.

Priprava gradbišča (zaščitna ograja, tabla izvajalca,
ureditev osnovne infrastrukture, …)
pavšal

I.

Skupaj preddela

II.

Zemeljska dela

1.420,00

Opomba: Pri odkopu in pozneje zasipu lahko pride
do drugačne sestave tal, kot smo jo predvideli v
popisih. Prav tako se lahko spremenijo predvidene
količine glede na konfiguracijo terena in sicer tudi
do 50 %, s čimer mora investitor računati pri
prejetju ponudbe od izvajalca.
Pomembna je cena po enoti.
Zaradi nepoznavanja terena v popisu ni zajeto
eventualno:
- miniranje
- ureditev dostopov za strojno mehanizacijo
- vrtanje s kompresorji
01.

Strojna odstranitev obst. asfalta in obstoječih tlakovcev
ter kamnitega tlaka z buldožerji moči do 75 kW in z
odvozom na trajno deponijo v normalnih pogojih
Razpisna dokumentacija

stran

40/48

Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

dela. Poprečna globina do 100 cm

m2

1.420,00

Ročni izkop zemlje za temelje širine do 1m, z
odmetavanjem zemlje do 1 m od roba izkopa, v zemlji
do IV. Kategorije, globine do 2 m, brez miniranja

m3

13,59

Strojni odriv zemlje (humusa) z buldožerji moči do
75 kW na deponijo neposredno ob trasi v normalnih
pogojih dela

m3

38,00

Grobo in fino strojno planiranje s peskom ali
vključno material do 10 cm

m2

1.420,00

Planiranje in valjanje gramoza do točnosti +- 1 cm z
vibracijskim valjarjem z močjo do 18 kW (BOMAG
BV 75)

m2

1.420,00

Planiranje in valjanje peščene podlage do točnosti
+- D64 z vibracijskim valjarjem z močjo do 18 kW
(BOMAG BV 75)

m2

1.420,00

Dovoz, vgrajevanje in valjanje tamponske podlage
z vibracijskim valjarjem z močjo nad 18 kW
(BOMAG BV 200). Po projektu 40-60 cm.

m3

640,00

Odstranitev obstoječih robnikov in rušenje obstoječega
betonskega robnika - lita izvedba dim. 15/30-50 cm
na betonski temelj cca 25-30
m1

38,00

Odstranitev betonskih plošč različnih dimenzij,
nakladanje in odvoz ruševin

m2

48,00

m2

5,00

m

98,00

10.

Rušitev betonskega tlaka (stranski vhod v cerkev
ipd.)

II.

Skupaj zemeljska dela

III.

Kanalizacija

01.

02.

Naročnik:

Dobava in polaganje PVC cevi na betonsko
podlago, beton MB 25 in polnim obbetoniranjem
cevi, dimenzije fi 200 mm, vključno s količbo trase,
višin in zasipom
Dobava in izvedba požiralnika.
Dobava potrebnega materiala ter izdelava okroglih
cestnih zbiralnikov svetlega premera fi 50 cm in
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Naročnik:

globokih cca 100 cm. Postavka vključuje potreben
izkop. Stene zbiralnikov morajo biti debele vsaj
10 cm. Koristijo se lahko bet. Kanalizacijske cevi
fi 50 cm s tem, da so z zunanje strani obložene
po potrebi z betonom MB 30 do skupne debeline 15 cm.
Vključena je tudi litoželezna rešetka z okvirjem
velikosti 40/40 tip IMP, s priključkom na kanalizacijo
ter odvozom izkopanega materiala na deponijo.
Obračun se vrši po komadu zbiralnika.
kos

6,00

Izdelava peskolova iz bet. cevi ter betonskim pokrovom
komplet z izkopom, zasipom in obbetonažo
kos

4,00

04.

Čiščenje obstoječih požiralnikov

pavšal

1,00

05.

Izdelava linijskih požiralnikov za lažji promet
komplet z izkopom in zasipom

m

24,00

03.

III.

Skupaj kanalizacija

IV.

Zunanja dela

01.

Dobava in polaganje porfir-ja na cementno malto
ter fugiranjem. Porfir se polaga v krožni izvedbi
s segmenti kot narekuje izvedba načrta. Vse fuge
izhajajo iz osi. Porfir je površinsko klan in žgan. Je
v kombinaciji rdeče in sive barve, debelina 4 – 7 cm
Kamparta ali podobno. Segmenti velikosti
70x50 x 4-7 cm. V ceno je zajeta dobava in montaža
drenažnega betona deb. 20 cm 8MBA-20), vključno
z armaturo predvidoma 15 kg/m2.

m2

1.420,00

Dobava in polaganje nebrušenega granita (oder
in sredinski krogi) na predhodno izdelano peščeno
podlago (polaganje na pesek), vključno z
zasipanjem reg med tlakovci z mivko.
Porfir debeline 5-7 cm

m2

0,00

m

68,00

m2

190,00

kom

2,00

02.

03.

04.

Naprava robnih zidcev višine do 20 cm ter
oblaganje z porfirjem oz. skriljem
Razvoz humusa iz deponije, razgrnitev, planiranje
in namestitev prometnih znakov

05.

Dobava in namestitev prometnih znakov

IV.

Skupaj zemeljska dela
Razpisna dokumentacija

stran

42/48

Javno naročilo: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA JUROVSKI DOL

Naročnik:

V.

Betonska in tesarska dela

01.

Ročno in strojno vgrajevanje betona v armirane
konstrukcije različnih presekov po projektu,
beton do MB 35, vključno material za elemente
konstrukcije - temelji in zid

m3

7,50

Opaž zidov in temeljev z deskami ali plohi,
opažanje, razopažanje in čiščenje - dvostranski
opaž

m2

28,00

02.

V.

Skupaj betonska in tesarska dela

VI.

Splošna dela

01.

Sodelovanje geomehanika v času gradnje

pavšal

1,00

02.

Izvajanje gradbenega nadzora med gradnjo

pavšal

1,00

03.

Razna manjša nepredvidena dela 5% na celotno
investicijo (prečkanje komunalnih vodov, ročni odkop,)
navezave…

5% od osnove

04.

Čiščenje gradbišča po končanih delih

VI.

Skupaj splošna dela

B.

UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE TRGA IN POTI DO TRGA

01.

Dobava in položitev zemeljskega kabla PPOO
4x16A

m

680,00

02.

Dobava in položitev opozorilnega traku

kg

6,00

03.

Dobava in položitev pocinkanega valjanca

kg

680,00

04.

Dobava in montaža križne sponke

kos

25,00

05.

Dobava in montaža betonskega podstavka s
sidrom

kos

24,00
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06.

07.

08.

09.

10.

Naročnik:

Dobava in montaža pocinkanega in prašno
barvanega kandelabra - matiran črno ali sivo
kot npr. tip PALI SERIE 1400 proizvajalca NERI

kos

24,00

Dobava in montaža svetilke tip LIGHT FIXTURES
proizvajalca NERI 60 W LED

kos

24,00

Dobava in montaža priključne sponke ter
vezava v kandelabru

kos

24,00

Dobava in montaža zaščitne cevi SIGMA fi 110
zasipane s peskom

m

650,00

Ročni in strojni izkop v razmerju 30:70 v terenu
IV. ktg.

m

600,00

kos

24,00

m

600,00

11.

Izkop za betonske podstavke

12.

Ročni in strojni zasip kabelskega jaška
z utrjevanjem, zasip z gramozom

13.

Dobava in montaža PSO za JR s potrebno opremo

kos

1,00

14.

Dobava in montaža elektro priključne omarice
z opremo z trifaznim števcem

kos

1,00

Izvedba elektro priključka s potrebnim materialom
v dolžini 70 m1 z kablom PPOO 4x35 mm2 AL

kos

1,00

15.

B.

Skupaj ureditev javne razsvetljave trga in poti do trga

C.

NAPRAVA POTI DO TRGA

01.

Zakoličba poti in robnikov

m1

800,00

02.

Strojno ročni izkop zemlje IV.ktg v globino 50 cm
z odmetom na stran

m2

730,00

03.

Poprava dna izkopa z utrjevanjem

m2

730,00

04.

Nasip gramoza v debelini 40 cm z utrjevanjem

m3

288,00

05.

Odbijanje obstoječih betonskih stopnic z
nalaganjem na kamion in odvoz v trajno deponijo
do 10 km, z plačilom takse. Deb. Betona do 30 cm.

m3

12,00

06.

Opaževanje stopnic dim. 14/30 cm po terenu
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(čela in stranice) ter rampe višine 14-30 cm

Naročnik:

m1

350,00

kg

3.580,00

07.

Armiranje stopnic in podestov

08.

Betoniranje stopnic in podestov z MB 30

m3

25,00

09.

Dobava in polaganje stopnic iz porfirja deb. 3 cm
(nastop in čela). Stopnice se polagajo v cementno
malto. Dolžina stopnice 150 cm

m1

76,00

Dobava in polaganje tlak plošč iz porfirja deb. 3 cm
dim. 30x30 cm, položeno v cementno malto

m2

68,00

Dobava in montaža vrtnih robnikov 5/25/100
z izkopi, temeljem, profili in vsemi pripadajočimi
deli.

m1

530,00

Naprava fine izravnave pred asfaltiranjem
s tamponom 0-16 cm v deb. do 10 cm

m2

630,00

Naprava finega asfalta v deb. 6 cm, širina med
robniki 150 cm

m2

630,00

Naprava betonskega prepusta fi 120 cm v dolžini
2 metrov komplet z izkopom, podbetonom,
vgradnjo cevi, napravo dveh glav in plošče dim.
2x5 m s stranskimi zasipi z gramozom ter 10 m
kovinske zaščitne ograje

kpl

1,00

Demontaža obstoječe kovinske ograje in odvoz
v trajno deponijo

m1

14,00

Naprava nove kovinske ograje mostu višine 100
cm; ograja je vroče cinkana in finalno obarvana

m1

14,00

Gradbena dela pri prestavitvi nadzemnih vodov
v zemljo (zakoličba obstoječih vodov, strojno-ročni
izkop 60/40 za jarek dim 60x100,
naprava posteljice iz peska, zasip s peskom do 20 cm
nad temenom, preostali nasip 60 cm se izvrši
z gramozom in nabijanjem)

m1

110,00

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

C.

Skupaj naprava poti do trga
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Naročnik:

Rekapitulacija

A.

UREDITEV TRGA

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Preddela
Zemeljska dela
Kanalizacija
Zunanja dela
Betonska in tesarska dela
Splošna dela

B.

UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE TRGA IN POTI DO TRGA

C.

NAPRAVA POTI DO TRGA
Skupaj osnova za DDV
DDV
SKUPAJ Z DDV

20%
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Naročnik:

Priloga 2: SKICA VZORCA POLAGANJA
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Naročnik:

Priloga 3: SKICA LUČI - KOT IN NAPRIMER,
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