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Naročnik:
Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče
Številka: 430‐4/2010/4
Datum: 28. 4. 2010

VSEBINA
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008 in 19/2010; v
nadaljevanju ZJN‐2).

•

Povabilo k oddaji ponudbe (OBR‐1)

•

Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR‐2)

•

Ponudba (OBR‐3)

•

Izjava o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR‐4)

•

Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR‐5)

•

Izjava o plačilnih pogojih (OBR‐6)

•

Izjava o strokovnem kadru (OBR‐7)

•

Izjava o referenčnih delih ponudnika (OBR‐8) in Potrdilo o ustrezni izvedbi (OBR‐8a)

•

Izjava o roku izdelave (OBR‐9)

•

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe z bianco menico (OBR‐10)

•

Vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (OBR‐10a)

•

Vzorec pogodbe (OBR‐11)

•

Projektna naloga (OBR‐12)

•

Predračun (OBR‐13)

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega male vrednosti za projekt Dom kulture v Radečah – obnova strehe.

2/32

OBR‐1
Naročnik:
Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče
Številka: 430‐4/2010/3
Datum: 28. 4. 2010
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila male vrednosti:
»Dom kulture v Radečah – obnova strehe«.
Orientacijska vrednost naročila: 70.105 EUR (brez DDV).
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Vašo ponudbo pričakujemo najkasneje do 12. 5. 2010, do 10.00 ure (prejemna teorija), ne glede na
vrsto prenosa, na naslov, naveden v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naročnika:
mag. Matjaž Šušteršič
‐ telefon: 03 56 80 816
‐ telefaks: 03 56 80 823
‐ e‐pošta: gospodarstvo@radece.si
Odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 2010, ob 11.00 uri v prostorih naročnika.
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse zahteve razpisne dokumentacije in
bo ponudil najnižjo ceno.
Podrobna navodila o sestavi ponudbe so zapisana v priloženih navodilih ponudnikom.

Odgovorna oseba
naročnika:

Župan Občine Radeče
Matjaž Han
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OBR‐2
Naročnik:
Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče
Številka: 430‐4/2010/3
Datum: 28. 4. 2010

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen
Predmet javnega naročila je: »Dom kulture v Radečah – obnova strehe«.
Javno naročilo bo izvedeno po postopku oddaje naročila male vrednosti skladno z a) točko 2.
odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2008, 16/2008, 19/2010).
Relevantna zakonodaja:
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2008, 16/2008, 19/2010),
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 94/2007, 32/2009),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS, št.
99/2009),
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002‐ZJU,
127/2006‐ZJZP, 14/2007‐ZSPDPO, 109/2008, 49/2009),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006, 33/2009, 85/2009),
- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 – UPB1),
- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 – UPB1 (14/2005 ‐ popr.), 126/2007,
108/2009),
- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 32/2006, 57/2008),
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/2007),
in ostali predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Navedeno zakonodajo mora ponudnik upoštevati tako pri pripravi ponudbe kot pri izvajanju
pogodbenih določil v primeru dobljenega posla.

Rok izvedbe gradnje:
Pričetek izvajanja gradnje:
Zaključek gradnje:

junij‐julij 2010
16. 08. 2010
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2. člen
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ustreza
ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, morebitnim dokumentom v tujem jeziku mora
biti priložen overjen prevod.
Vrednosti ponudbe morajo biti izražene v slovenski nacionalni valuti (EUR), davek na dodano
vrednost pa prikazan posebej.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce – priloge, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

3. člen
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
• ponudbo/obrazec ponudbe (OBR‐3);
• izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR‐4);
• izjavo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (OBR‐5);
• dokumentacijo iz 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;
• dokumentacijo iz 12. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;
• parafiran vzorec pogodbe (OBR‐11);
• projektno nalogo (OBR‐12);
• predračun (OBR‐13).

4. člen
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko spletnega
portala za javno naročanje do roka iz točke I.11 na portalu objavljenega obvestila o naročilu male
vrednosti.
Kontaktna oseba naročnika bo preko spletnega portala za javno naročanje odgovorila na vsa
vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo prejela v roku iz prejšnjega odstavka.

5. člen
Po odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno
nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po pošti kontaktni osebi
ponudnika, navedeni v ponudbi.
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6. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in pripis »JAVNO NAROČILO MALE
VREDNOSTI, št. 430‐4/2010/3«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja, kuverta mora
biti zapečatena.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo
pravilno označene.

7. člen
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo
ponudili izvedbo vseh del v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

8. člen
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
A. Osnovna sposobnost – obvezna dokazila
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN‐2.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih
dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
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.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐4)
3. Da 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 predmetnega javnega
naročila.
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Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐4)
4. Da 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.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐4)
5. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐5)
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
B. Poklicna sposobnost – obvezna dokazila
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države, v kateri
je registrirana dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima
ponudnik svoj sedež, ne izdaja tovrstnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima 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.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐4)
C. Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
8. Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐4)
9. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih
računov.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐6) in priloga: 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.
10. Da nudi 30‐dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih in priloga: Okvirni finančni plan (OBR‐6)
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D. Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila
11. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik predloži seznam strokovnega kadra (OBR‐7)
12. Da je ponudnik v zadnjih treh letih sam ali s partnerji že opravljal tovrstna dela in sicer v najmanj
identičnem obsegu, kot je opredeljen v projektni nalogi.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah in priloga Potrdilo (OBR‐8) in (OBR‐8a)
13. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v zahtevanih rokih.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe in priloga: Okvirni terminski plan (OBR‐9)
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila.

9. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni
pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

10. člen
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena, upoštevajoč izpolnjene pogoje iz 12. točke 8.
člena Navodil ponudnikom.

11. člen
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih (EUR). Končna cena mora vsebovati vse stroške,
popuste in rabate.
Naročnik bo upošteval ponudbeno ceno, ki bo vpisana v obrazec za pripravo predračuna (OBR‐13).

12. člen
Zavarovanje resnosti ponudbe:
V ponudbi se zahteva predložitev bianco menice in menične izjave za zavarovanje za resnost
ponudbe v višini 5 % od pogodbene vrednosti. Veljavnost menice je 90 dni od roka za oddajo ponudb.
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V primeru, če ponudba zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z
zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka
nadaljnjega ocenjevanja.
Menica mora biti unovčljiva v naslednjih primerih:
1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
2. 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 zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu z določbami razpisne dokumentacije.
Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po
pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.
Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Menico za zavarovanje resnosti ponudbe skupaj z menično izjavo ponudniki predložijo v posebni
zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako:
"ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE – NE ODPIRAJ"
"MENICA IN MENIČNA IZJAVA"
PREDMET NAROČILA: Dom kulture v Radečah – obnova strehe
Rok za oddajo menic je enak roku za oddajo ponudb. Menice in menične izjave morajo biti
nepoškodovane (nepreluknjane ali spete).
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Izvajalec mora najkasneje v 10‐ih dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost ponudbe,
naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki ene (1) bianco
menice in menične izjave, v višini 10 % pogodbene vrednosti. Menica mora veljati še najmanj 60 dni
po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Menica se predloži za zavarovanje:
• kvalitetne izvedbe pogodbenih del,
• pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,
• plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo.

13. 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 s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Vsaka stran razpisne
dokumentacije mora biti ustrezno parafirana.
V primeru ugotovljenih odstopanj bo naročnik ponudbo zavrnil kot nepopolno.
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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, poleg inicialk mora biti ustrezen žig ponudnika.

14. člen
Ponudba mora veljati še 60 dni po odpiranju ponudb; v primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe
se ponudba izloči.

15. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino
osnutka pogodbe.

16. člen
Protikorupcijska določba:
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik
ali druga oseba v njegovem imenu delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev
naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali
nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika
glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

17. člen
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
94/2007 – ZRPJN‐UPB5) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, in ki
verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v
zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži
najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne
dokumentacije.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 700,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za
finance, št. 01100‐1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji
postopkov javnega naročanja.
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v 10 dneh od prejema
obvestila o dodelitvi naročila.
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Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka z revizijo vlagatelj obvesti
tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če
je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Odgovorna oseba za izvedbo javnega
naročila:

mag. Matjaž Šušteršič
področni svetovalec

Odgovorna oseba naročnika:

Župan Občine Radeče
Matjaž Han
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OBR‐3
Naročnik:
Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

Ponudnik:

_____________________________________
_____________________________________

PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb št. 430‐4/2010/3 se prijavljamo na vaš javni
razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka TRR:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta ponudnika za obveščanje:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščane:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:
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OBR‐4

Naročnik:

Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče
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, določenih v prvem in drugem odstavku
42. člena ZJN‐2.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijskih 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 nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmetnega 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 veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države, v kateri je
registrirana dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_____________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava
_____________ številka _____________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona
_________________________________
pridobili
ustrezno
dovoljenje
številka
____________________ izdano pri ________________ dne ______________ in smo člani
naslednje organizacije: ______________________________________ (vpisati le v primeru,
če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije,
zbornice ali podobno).
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C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register
Slovenije.
Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B.,
obkrožite točko C.
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 plačane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za projekt »Dom kulture
v Radečah – obnova strehe«.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Priloga za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• dokazilo ali zaprisežena izjava za točko 1. in 5. iz 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizacije:
• potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu (licenca za opravljanje geodetskih storitev),
ali
• lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila,
ne potrebujejo.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:
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OBR‐5

Naročnik:

Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

Ponudnik:

Polni naziv podjetja:
Sedež in njegova občina:
Št. vpisa v sodni register:
Št. vložka:
Matična številka podjetja:

IZJAVA OZIROMA POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče, za
potrebe javnega razpisa za projekt »Dom kulture v Radečah – obnova strehe« pridobi podatke iz
kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite(‐ga) zastopnike(‐a) pri Ministrstvu za
pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse, v lastnih izjavah navedene podatke, ki se
nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
1.

NAZIV PONUDNIKA
Ulica
Poštna številka in kraj
Davčna številka
Matična številka
Številka vpisa v sodni register

2.

ZAKONITI ZASTOPNIK
Ulica (stalno prebivališče)
Poštna številka in kraj
Matična številka občana (EMŠO)
Datum, kraj in občina rojstva
Državljanstvo
Prejšnji priimek
Lastnoročni podpis:
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3.

ZAKONITI ZASTOPNIK
Ulica (stalno prebivališče)
Poštna številka in kraj
Matična številka občana (EMŠO)
Datum, kraj in občina rojstva
Državljanstvo
Prejšnji priimek
Lastnoročni podpis:

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za projekt »Dom kulture
v Radečah – obnova strehe«.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:
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OBR‐6

Naročnik:

Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

Ponudnik:

_____________________________________
_____________________________________

Kot ponudnik dajemo naslednjo

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo:
•

da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih
računov;

•

da nudimo 30‐dnevni plačilni rok, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu
fakture oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za projekt »Dom kulture
v Radečah – obnova strehe« .

*Priloga: Okvirni finančni plan

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:
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OBR‐7

Naročnik:

Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

Ponudnik:

_____________________________________
_____________________________________

Kot ponudnik dajemo naslednjo

IZJAVO O STROKOVNEM KADRU
Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih storitev oz. del.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za projekt »Dom kulture
v Radečah – obnova strehe«.

*Priloga: Seznam strokovnega kadra

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:
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OBR‐8

Naročnik:

Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

Ponudnik:

_____________________________________
_____________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih sami ali s partnerji že opravljali tovrstna dela in sicer v najmanj
identičnem obsegu, kot je opredeljen v projektni nalogi.
Seznam najvažnejših del v letih: __________________________________
Zap.
št.
1.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Leto
realizacije

Vrednost
pogodbe z DDV

2.
3.
4.
5.
6.
7.
*Za vsak vnos v tabelo mora ponudnik priložiti potrdilo na predpisanem obrazcu (OBR‐8a).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za projekt »Dom kulture
v Radečah – obnova strehe«.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:
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OBR‐8a

POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
(naslov)
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
(naslov)
za nas izvajal
v vrednosti z DDV
v obdobju

od

do

Potrjujemo, da je izvajalec v zadnjih treh letih sam ali s partnerji opravljal tovrstna dela in sicer v
najmanj identičnem obsegu, kot je opredeljen v projektni nalogi.
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je vse postopke in dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
izdajatelja potrdila:
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OBR‐9

Naročnik:

Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

Ponudnik:

_____________________________________
_____________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O ROKU IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela izvesti v naslednjih rokih:
•
•

Pričetek izvajanja gradnje:
Zaključek gradnje:

junij‐julij 2010
16. 08. 2010

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za projekt »Dom kulture
v Radečah – obnova strehe«.

*Priloga: Okvirni terminski plan

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:
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OBR‐10
VZOREC
Ponudnik: ____________________
V____________________, dne ____________________
MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe
Za zavarovanje resnosti ponudbe za javni razpis z naslovom »Dom kulture v Radečah – obnova
strehe« izročamo Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, eno (1) bianco menico, na
katerih sta pooblaščeni osebi za zastopanje:
1. Ime in priimek: _______________________, delovno mesto: ____________________;
2. Ime in priimek: _______________________, delovno mesto: ____________________.
S to izjavo pooblaščamo Občino Radeče, ki jo zastopa župan Matjaž Han, da izpolni bianco menico v
višini 5 % pogodbene vrednosti. Obenem pooblaščamo Občino Radeče, da izpolni vse druge dele
menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom zaradi katerega je bila
izdana (zavarovanje resnosti ponudbe).
Menica je unovčljiva v sledečih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
• ne predloži ali zavrne predložitev bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Občina Radeče menice ne sme trasirati.
Pooblaščamo Občino Radeče, da menico domicilira pri banki ____________________, ki vodi naš
transakcijski račun številka ____________________.
Občina Radeče lahko predloži menico v izplačilo najkasneje 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Izdajatelj menice:
____________________

Priloga: 1x bianco menica
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OBR‐10a
VZOREC

Ponudnik: ____________________
V____________________, dne ____________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za javni razpis z naslovom »Dom kulture v
Radečah – obnova strehe« izročamo Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, eno (1)
bianco menico, na katerih sta pooblaščeni osebi za zastopanje:
1. Ime in priimek: _______________________, delovno mesto: ____________________;
2. Ime in priimek: _______________________, delovno mesto: ____________________.
S to izjavo pooblaščamo Občino Radeče, ki jo zastopa župan Matjaž Han, da izpolni bianco menico v
višini 10 % pogodbene vrednosti. Obenem pooblaščamo Občino Radeče, da izpolni vse druge dele
menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom zaradi katerega je bila
izdana (zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti).
Menica je unovčljiva v sledečih primerih:
a) če ponudnik ne zagotovi kvalitetne izvedbe pogodbenih del, ali
b) če ponudnik ne izvede pogodbenih del pravočasno v smislu določil razpisne dokumentacije in
pogodbe, ali
c) če ponudnik odstopi od pogodbe pred izvedbo del ali med izvajanjem del.
Občina Radeče menice ne sme trasirati.
Pooblaščamo Občino Radeče, da menico domicilira pri banki ____________________, ki vodi naš
transakcijski račun številka ____________________.
Občina Radeče lahko predloži menico v izplačilo najkasneje 60 dni od roka za izpolnitev vseh
pogodbenih obveznosti izvajalca.
Izdajatelj menice:
____________________

Priloga: 1x bianco menica
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OBR‐11

VZOREC POGODBE – ponudnik izpolni, žigosa in parafira vsako stran vzorca pogodbe
1. OBČINA RADEČE, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, ki jo zastopa župan Matjaž HAN (v
nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)
Matična številka: 5874491
Davčna številka: 50643720
Transakcijski račun: SI 56 01299‐0100003393
2. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)
Matična številka: _______________________
Davčna številka: _______________________
Transakcijski račun: _____________________________________
dogovorita in skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO ŠT. _____________
ZA PROJEKT
»DOM KULTURE V RADEČAH – OBNOVA STREHE«
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata :
‐ da je naročnik v skladu s 24. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006,
16/2008, 19/2010) izvedel javno naročilo male vrednosti št. 430‐4/2010/3 za projekt »Dom
kulture v Radečah – obnova strehe«;
‐ da je ponudba izvajalca št. ____________, z dne _____________, sestavljena na podlagi
zahtev in opisa del, navedenih v razpisni dokumentaciji.

PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je projekt »Dom kulture v Radečah – obnova strehe« z obsegom in vsebino
določeno v razpisni dokumentaciji (projektni nalogi) ____________ in po ponudbi št. __________, z
dne _________, ki je priloga k pogodbi.
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VSEBINA PROJEKTA
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo po pravilih in vseh sodobnih izsledkih stroke v skladu z veljavnimi
predpisi in normativi izvedel sledeča dela, natančneje opredeljena v projektni nalogi:
‐
‐

odstranitev in demontaža obstoječih strešnih elementov
dobava in vgradnja novih strešnih elementov

Dogovorjena cena vsebuje tudi:
1. varnostni načrt, knjigo ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
2. koordinatorja po ZVZD
3. soglasje pristojnega organa za uporabo zunanjih površin in prometnic
4. ograje in delovne ter lovilne odre po varnostnem načrtu, potrebno mehanizacijo
5. spravilo gradbenih odpadkov na stalno komunalno deponijo
6. plačilo takse za odpadke
7. poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki
8. zaščite objekta v času izvajanja pred padavinami
9. zaščite prostozračnih energetskih in drugih napeljav
10. postavitev in odstranitev gradbiščnih provizorjev
Izvajalec razpisana dela ponuja po sistemu »ključ v roke« oz. »na ključ«. Pri izvajanju del se izvajalec
zavezuje k doslednemu upoštevanju vseh zadevnih zakonskih predpisov in obvez.
Bistvenega pomena pri projektu je, da uporabljena strešna kritina za obnovo strehe Doma kulture
tako vizualno kot kvalitetno v celoti ustreza strešni kritini na delu, ki ni predmet te pogodbe oz. je bil
že obnovljen v letih 1996‐97.

OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK
4. člen
Izvajalec se obvezuje:
‐ opraviti dogovorjena dela dosledno glede na navodila iz projektne naloge ter po pravilih in
vseh sodobnih izsledkih stroke v skladu z veljavnimi predpisi in normativi,
‐ sprotno opozarjati naročnika na situacije, ki bi kakorkoli vplivale na potek in dokončanje
naloge,
‐ omogočiti naročniku stalno spremljanje izvajanja predmeta pogodbe ter upoštevati njegova
priporočila in pripombe,
‐ na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe v
prevzetem obsegu del, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto delo opravil
pomanjkljivo,
‐ sodelovati pri upravnih postopkih.
Izvajalec jamči, da bo delo opravljeno tako, da bo z uporabljenim materialom vred v celoti in v vseh
svojih delih ustrezalo zakonskim in tehničnim predpisom, standardom, veljavnim za tovrstne
projekte, ter navodilom iz projektne naloge. Če bo pregled opravljenega dela in uporabljenega
materiala pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, bo moral izvajalec v okviru
pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oziroma popravke.
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Vsa dela mora izvajalec izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. Izvajalec odgovarja materialno in
moralno za svoja dela ter v celoti jamči za dela svojih kooperantov. Če v projektni nalogi opazi
pomanjkljivosti, je dolžan o tem nemudoma in pisno obvestiti naročnika, dela pa ne sme izvesti v
nasprotju s tehničnimi predpisi, sicer odgovarja za posledice in vso morebitno nastalo škodo.

5. člen
Naročnik se obvezuje:
‐ predati izvajalcu vso dokumentacijo in podatke, ki so za prevzeti obseg nalog potrebni in s
katerimi naročnik razpolaga,
‐ tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na izvršitev pogodbe,
‐ zagotoviti plačilo morebitnih pristojbin in potrebnih soglasij,
‐ v celoti izpolnjevati sodelovalno dolžnost.
VREDNOST POGODBENIH DEL IN OBSEG
6. člen
Skupna vrednost pogodbenih del znaša ____________________________ EUR ( z besedo:
_____________________________________________ in 00/100 evrov ), brez DDV.
Cena je fiksna in vsebuje vse stroške, popuste in rabate. Ponudba izvajalca št. ____________ z dne
_________________ je priloga te pogodbe.

PLAČILO OPRAVLJENIH STORITEV
7. člen
Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije. Pri izstavitvi situacije se
mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Izstavljene situacije je izvajalec dolžan potrditi pri
nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku. Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni
upravičen do podražitev.
Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za
pretekli mesec. Rok plačila posamezne situacije oz. fakture je 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok
naslednji dan po prejemu situacije oz. fakture, ki je podlaga za izplačilo. Situacijo oz. fakturo je
naročnik dolžan pregledati in potrditi v 8 dneh od njenega prejema. V primeru prekoračitve tega roka
se šteje, da je faktura potrjena. Kot merodajni datum prejema situacije šteje datum sprejema
situacije pri naročniku.
Izvajalec bo naročniku v primeru predčasnega plačila obračunal 0,05 % popusta na dan, vendar ne
več kot za 30 (trideset) dni.
Naročnik bo ob sofinancerskem deležu Ministrstva za kulturo (proračunska postavka 4561, konto
4300) financiral obnovo strehe iz proračuna Občine Radeče – opredelitev postavke – konta v
proračunu: 0118018 – 4204020.
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POGODBENA KAZEN
8. člen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne opravi pogodbenih del v dogovorjenem ali sporazumno
podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (pet
promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko
znaša skupaj največ 10% pogodbene vrednosti. Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso
povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del. Naročnik si
pridržuje pravico, da v zgoraj omenjenih primerih pogodbeno kazen odšteje od zneska na
izstavljenem računu.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
9. člen
Izvajalec mora najkasneje v 10‐ih dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost ponudbe,
naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki ene (1) bianko
menice in menične izjave, v višini 10 % pogodbene vrednosti. Menica mora veljati še najmanj 60 dni
po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Menica se predloži za zavarovanje:
• kvalitetne izvedbe pogodbenih del,
• pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,
• plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo.
SKRBNIKA POGODBE
10. člen
Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je mag. Matjaž Šušteršič, tel.: 03 56 80 816, GSM: 031 522
668, e‐pošta: gospodarstvo@radece.si, na strani izvajalca pa g./ga. __________________, tel.:
_________, GSM: _______________________, e‐pošta: ___________________.

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL
11. člen
Izvajalec se zaveže opraviti pogodbeno storitev v skladu z naslednjimi roki:
• Pričetek izvajanja gradnje:
junij‐julij 2010
• Zaključek gradnje:
16. 08. 2010
ODPOVED POGODBE
12. člen
Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s
priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.
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POSLOVNA SKRIVNOST
13. člen
Podatki iz te pogodbe, razen podatkov, ki se na podlagi veljavnih predpisov štejejo za javne, se štejejo
za poslovno skrivnost.

14. člen
Vsa dokumentacija, ki jo pridobi izvajalec projektiranja v času trajanja te pogodbe in se nanaša na to
pogodbo, je last naročnika in jo izvajalec projektiranja lahko preda tretji osebi le s soglasjem
naročnika.

KONČNE DOLOČBE
15. člen
V primeru morebitnih sprememb pogodbe se vsaka sprememba pogodbe opredeli s pisnim aneksom
k pogodbi.

16. člen
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank.

17. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
krajevno pristojno sodišče.
18. člen
Pogodba je napisana v 4 (štirih) vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po 2 (dva) izvoda.
Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

IZVAJALEC:
_____________________

NAROČNIK:
Občina Radeče

___________________

Matjaž Han, župan

Priloge:
• Menična izjava in bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
• Razpisna in ponudbena dokumentacija
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OBR‐12

Naročnik:

Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče

DOM KULTURE V RADEČAH – OBNOVA STREHE
OBČINA RADEČE
‐ projektna naloga za projekt »Dom kulture v Radečah – obnova strehe ‐

1. predmet in izhodišča
Dom kulture Radeče je bil zgrajen leta 1935 in se je ob otvoritvi ponašal z imenom Prosvetni dom.
Zgodovina novejših posodobitev, ki so določile njegovo trenutno podobo, se prične v letih med 1996
in 1998, ko so bila opravljena gradbeno in obrtno ‐ inštalaterska dela v zvezi z ureditvijo prostorov
vhodne avle, sanitarij, garderob, skupnega razstavnega prostora, čitalnice in delno ureditev okolice,
obnovljen pa je bil tudi del strehe v izmeri 391 m². Drugi – obsežnejši – del notranjih posodobitev je
bil izveden v letu 2007 z menjavo stenskih oblog in sedežev, obnovo odra, ureditvijo instalacij,
ogrevanja, razsvetljave ter nakupom tehnične opreme. Objekt koristijo razna društva, šole,
organizatorji kulturnih prireditev, razstav, raznih predavanj in konferenc, v dvorani pa potekajo tudi
občasne kino predstave.
Lastnica objekta je Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1; upravitelj je JZ Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče (JZ KTRC), Ulica Milana Majcna 1.
Celoten objekt meri skupaj 693 m², sama dvorana s parterji in odrom pa 151,4 m². Balkon meri 26,7
m², streha pa 885 m2 (obnove potreben del strehe, ki je predmet te projektne naloge, meri 494 m2).
Fasada meri skupno 1.290 m2.
Predmet projektne naloge je obnova dela strehe na Domu kulture v Radečah z odstranitvijo in
demontažo obstoječih strešnih elementov ter dobavo in vgradnjo novih strešnih elementov.

2. lokacija
Dom kulture v Radečah se nahaja v središča mesta, na naslovu Gledališka pot 2 in 4, na parceli 104,
K.O. 1862 – Radeče.
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3. izhodišča za izdelavo ponudbe in kasnejša dela
Ob izdelavi ponudbe za izvedbo razpisanih del naj ponudnik pregleda obstoječe stanje obstoječe
stanje objekta, ki ga sestavljajo naslednji sklopi:
A – večnamenski zahodni del objekta –dvokapna streha
B – severo‐zahodni prizidek – enokapna streha
C – južni prizidek – enokapna streha
Razpisana dela je potrebno ponuditi po sistemu »ključ v roke« oz. »na ključ«. Pri izdelavi ponudbe
in kasnejšemu izvajanju del je potrebno dosledno upoštevati vse zadevne zakonske predpise in
obveze.
Cena mora vsebovati tudi:
01. varnostni načrt, knjigo ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
02. koordinatorja po ZVZD
03. soglasje pristojnega organa za uporabo zunanjih površin in prometnic
04. ograje in delovne ter lovilne odre po varnostnem načrtu, potrebno mehanizacijo
05. spravilo gradbenih odpadkov na stalno komunalno deponijo
06. plačilo takse za odpadke
07. poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki
08. zaščite objekta v času izvajanja pred padavinami
09. zaščite prostozračnih energetskih in drugih napeljav
10. postavitev in odstranitev gradbiščnih provizorjev
Bistvenega pomena pri projektu je, da uporabljena strešna kritina za obnovo strehe Doma kulture
tako vizualno kot kvalitetno v celoti ustreza strešni kritini na delu, ki ni predmet te projektne
naloge oz. je bil že obnovljen v letih 1996‐97.

4. popis oz. obseg del
Z. št.

Opis dela

EM

Količina

I. ODSTRANITEV IN DEMONTAŽA OBSTOJEČIH STREŠNIH ELEMENTOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

betonskih in opečnih strešnikov
zamaltanih slemenjakov
dimniških kap
neuporabnih dimnikov
strešnih oken
snegolovov
žlot
pločevinastih obrob
visečih žlebov s kljukami
odtočnih cevi
lesenih opažev
strešnih letev
pločevinastih kritin
dotrajanih špirovcev, l = 8,00 m1
dotrajanih leg, l = 6,00 m1
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m2
m1
kos
kos
kos
m1
m1
m1
m1
m1
m2
m2
m2
kos
kos

378,00
30,00
2,00
2,00
2,00
64,00
10,00
72,00
64,00
60,00
152,00
378,00
120,00
10,00
5,00
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16.
17.

dotrajanih vlažnih zidov
vlažnih ometov

m3
m2

8,00
170,00

m1
m2

70,00
170,00

m2
m3
m2

170,00
5,00
510,00

m2

116,00

m2
m2
m2

378,00
378,00
378,00

m2
m1
m1
m1
m2
m1
m1
kos

116,00
72,00
64,00
64,00
378,00
64,00
60,00
2,00

II. DOBAVA IN VGRADNJA NOVIH STREŠNIH ELEMENTOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zidarska popravila kapnih vencev, kolenčnih zidov in požarnih zidov.
Injektiranje vlažnih delov zidov za odpravo vlage (po recepturi
usposobljenih izvajalcev).
Izdelava sušilnih ometov po recepturi kot v postavki 2.
Vgradnja novih špirovcev, leg, ročic, stebrov in škarij.
Podeskanje ostrešja s ploščami, vključno s paropropustno rezervno
kritino.
Izvedba toplotne izolacije iz mineralne volne debeline 16 cm
enokapnih strešin.
Letvanje strešin za zračni most z letvami 8/5 cm.
Letvanje strešin za pokrivanje z opečnim zareznikom.
Pokrivanje strešin z opečnim zareznikom (enako kot obstoječa streha
dvorane in odra), vključno s slemenjaki, grebenjaki in
prezračevalnimi kosi.
Izvedba pločevinaste kritine enokapnih strešin naklona 10°.
Izvedba pločevinastih obrob in žlot.
Izvedba visečih žlebov.
Izvedba prezračevalnih mrežic.
Izvedba točkovnih snegolovov.
Izvedba linijskih snegolovov.
Izvedba odtočnih cevi.
Izdelava in vgradnja strešnih oken.
Očiščenje objekta in okolice po končanih delih. Pavšal
Razna nepredvidena dela. Ocena

5. terminski plan
Izvajalec se zaveže opraviti pogodbeno storitev v skladu z naslednjimi roki:
• Pričetek izvajanja gradnje:
junij‐julij 2010
• Zaključek gradnje:
16. 08. 2010

Pripravil:

Naročnik:
Občina Radeče

mag. Matjaž Šušteršič
področni svetovalec

Matjaž Han
župan Občine Radeče
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OBR‐13
Naročnik:
Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
1433 Radeče
Ponudnik:

_____________________________________
_____________________________________

PREDRAČUN
Ponudnik vstavi ceno del v EUR brez DDV:
Vrsta del*

CENA v EUR

ROK IZVEDBE

Odstranitev in demontaža obstoječih
strešnih elementov
Dobava in vgradnja novih strešnih
elementov
CENA SKUPAJ brez DDV:
‐ POPUST:
+ 20% DDV:
CENA SKUPAJ Z DDV:
* V zahtevanem obsegu in ceni del je vsebovano tudi:
1. varnostni načrt, knjigo ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih
2. koordinatorja po ZVZD
3. soglasje pristojnega organa za uporabo zunanjih površin in prometnic
4. ograje in delovne ter lovilne odre po varnostnem načrtu, potrebno mehanizacijo
5. spravilo gradbenih odpadkov na stalno komunalno deponijo
6. plačilo takse za odpadke
7. poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki
8. zaščite objekta v času izvajanja pred padavinami
9. zaščite prostozračnih energetskih in drugih napeljav
10. postavitev in odstranitev gradbiščnih provizorjev.
Razpisana dela so ponujena po sistemu »ključ v roke« oz. »na ključ«

Ta predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za projekt »Dom
kulture v Radečah – obnova strehe«.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:
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