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Naročnik:

Številka: JN 430‐3/2009/5
Datum: 5. 11. 2009
VSEBINA
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006 in 16/2008; 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 primerljivih gradbenih delih na objektih železniške infrastrukture (OBR‐8) in Potrdilo o
ustrezni izvedbi (OBR‐8a)

•

Izjava o primerljivih gradbenih delih v progovnem pasu železniške infrastrukture (OBR‐8b) in
Potrdilo o ustrezni izvedbi (OBR‐8c)

•

Izjava o referencah odgovornega vodje del (OBR‐9)

•

Izjava o roku izgradnje (OBR‐10)

•

Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR‐11)

•

Izjava o odvažanju odpadnega materiala (OBR‐12)

•

Izjava – seznam podizvajalcev (OBR‐13)
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•

Garancija za resnost ponudbe (OBR‐14)

•

Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR‐14a) in vzorec garancije
(OBR‐14b)

•

Izjava o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR‐14c) in
vzorec garancije (OBR‐14d)

•

Pogodba (OBR‐15)

•

Predračun (OBR‐16)

•

Priloga 1: Tehnična specifikacija (popisi del)

•

Priloga 2: Vizualizacija objekta
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OBR‐1
Naročnik:

Številka: JN 430‐3/2009/5
Datum: 5. 11. 2009
Predmet javnega naročila:

»UREDITEV POKRITEGA POSTAJALIŠČA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI V RADEČAH«.
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na portalu javnih naročil je bilo pod številko: JN____________, dne ___________, objavljeno
obvestilo o naročilu (v nadaljevanju: javni razpis) po odprtem postopku, v skladu z b) točko 2.
odstavka 24. člena ZJN‐2.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Vašo ponudbo pričakujemo najkasneje do 13. 11. 2009, do 10.00 ure, ne glede na vrsto prenosa, na
naslov, naveden v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naročnika je:
Andrej Hudoklin, univ. dipl. pol.:
• telefon: 03 56 80 808,
• telefaks: 03 56 80 823,
• e‐pošta: andrej.hudoklin@radece.si.
V skladu s 75. členom ZJN‐2 bo odpiranje ponudb javno, in sicer dne 13. 11. 2009, ob 11.00 uri, v
prostorih naročnika. S strani ponudnika lahko sodelujejo pri postopku odpiranja ponudb pooblaščeni
predstavniki.
Pripravil:
Andrej Hudoklin
Višji svetovalec za projektno
delo in investicije

Matjaž Han
Župan Občine Radeče
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OBR‐2
Naročnik:

Številka: JN 430‐3/2009/5
Datum: 5. 11. 2009

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Naročnik Občina Radeče, je na Portalu javnih naročil dne ___________, objavil javni razpis po
odprtem postopku. Predmet javnega razpisa: »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«.
Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudniki v
svojih ponudbah obvezno upoštevajo spodaj navedene zakone in predpise, razen če ni v določilih teh
navodil oz. pogojev zahtevano drugače:
1. Zakon o javnem naročanju (ZJN‐2; Ur. L. RS, št. 128/06 in 16/08);
2. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN‐UPB5; Ur. l. RS, št. 94/07);
3. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07,
109/08);
4. Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB2, 126/07, 65/08);
5. Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 – UPB3, 102/07 – Odločba US, 450/8, 25/08);
6. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08, 26/09,
31/09, 59/09);
7. Zakon o železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 44/07 – UPB4, 58/09);
8. Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 61/07);
9. Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07);
10. Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB1);
11. vse druge zakone, podzakonske prepise in pravilnike, ki urejajo predmetno področje.
2. člen
Naročnik: Občina Radeče, je na Portalu javnih naročil dne ___________, objavil javni razpis po
odprtem postopku. Predmet javnega razpisa: »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«.
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Izvedbena dela se bodo izvajala v Občini Radeče – naselje Obrežje in obsegajo gradbena dela,
elektroinštalaterska dela in dobavo ter vgradnjo opreme.
Rok izvedbe del:
•
•

pričetek del: naslednji dan po podpisu pogodbe;
zaključek del: najkasneje v roku 90. dni po podpisu pogodbe.

3. 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.

4. člen
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
• ponudbo/obrazec ponudbe (OBR‐3);
• izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR‐4);
• izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR‐5);
• dokumentacijo iz 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;
• dokumentacijo iz 13. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;
• parafiran vzorec pogodbe (OBR‐15);
• predračun (OBR‐16).
5. člen
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih
naročil najpozneje tri (3) dni pred iztekom roka za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva
posredovana pravočasno.
Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala javnih naročil odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z
razpisom, ki jih bo prejela v roku iz prejšnjega odstavka.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve dokumentacije bo naročnik podal najkasneje tri (3) dni pred rokom za
oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana
preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo
ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in
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obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka
za oddajo ponudb.
Sestanek s ponudniki je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.
6. člen
Po javnem 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.
7. 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 številka objave javnega razpisa na
Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila »UREDITEV POKRITEGA POSTAJALIŠČA NA
ŽELEZNIŠKI POSTAJI V RADEČAH«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošljatelja, kuverta
mora biti zapečatena.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo
pravilno označene.
8. člen
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo
ponudili izvedbo vseh del v celoti, izločil iz nadaljnjega postopka.

9. člen
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
A. Osnovna sposobnost – obvezna dokazila
1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/2008, 55/2009 –
Odločba US): 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 Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐4)
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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
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.
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.
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)

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila po odprtem postopku za »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«

Stran 8 od 53

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 po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov
naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐6) in priloga: okvirni finančni plan

D. Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila
11. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava o strokovnem kadru (OBR‐7) in priloga: seznam strokovnega kadra
12. Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal primerljiva gradbena dela na
najmanj treh primerljivih objektih železniške infrastrukture in predloži priporočila o strokovni in
kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati najmanj 100.000 EUR z DDV
za posamični objekt in vključevati najmanj 70% primerljivih del, ki jih vsebuje javno naročilo.
Dokazilo: izjava (seznam) ponudnika o referencah in priloga Priporočilo (OBR‐8) in (OBR‐8a)
13. Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal primerljiva gradbena dela na
najmanj treh primerljivih objektih v progovnem pasu železniške infrastrukture in predloži priporočila
o strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati najmanj 70%
vrednosti razpisanega projekta za posamični objekt in vključevati najmanj 70% primerljivih del, ki jih
vsebuje javno naročilo.
Dokazilo: izjava (seznam) ponudnika o referencah in priloga Priporočilo (OBR‐8b) in (OBR‐8c)
14. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje del na vsaj treh objektih železniške
infrastrukture, kjer so se izvajala dela, podobna razpisanim) v zadnjih petih letih v vrednosti najmanj
100.000 EUR z DDV za posamični objekt in da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po Zakonu
o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 – UPB1, 126/2007).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja del ustrezne reference in priloga: Fotokopija ustreznega
potrdila o izobrazbi odgovornega vodje del (OBR‐9)
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15. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v zahtevanih rokih.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe in priloga: Okvirni terminski plan (OBR‐10)
16. Da je sposoben vsaj 30% vseh del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐11)
17. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili gradbene stroke in navodilom strokovnega nadzora
s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega
nadzora (OBR‐11)
18. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na razpolago zadostne kapacitete za izvedbo del (OBR‐11)
19. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, da upošteva določila Zakona o
varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 56/1999 in 64/2001) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2005).
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz predpisov (OBR‐11)
20. Da bo, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, sklenil pogodbo o zavarovanju odgovornosti po
33. členu Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 – UPB1, 126/2007).
Dokazilo: izjava ponudnika o sklenitvi pogodbe o zavarovanju (OBR‐11)
21. Da bo ponudnik gradbišče označil z gradbiščno tablo pred začetkom del v skladu s Pravilnikom o
načinu označitve in organizacije ureditve gradbišča, o vsebini vodenja dnevnika o izvajanju del in
kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS, št. 66/2004).
Dokazilo: izjava ponudnika o označbi gradbišča z gradbiščno tablo (OBR‐11)
22. Da bo v času gradnje zagotovil varen in nemoten dostop do peronov železniškega postajališča v
Radečah.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotovitvi dostopa do peronov (OBR‐11)
23. Da bo ponudnik odpadni material odvažal izključno na odlagališče, ki ima okoljevarstveno
dovoljenje za obratovanje odlagališča pod pogoji iz Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.
l. RS, št. 32/2006) in da je odlagališče, v skladu z določbami Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS,
št. 5/2000, 41/2004, 43/2004), razvrščeno med odlagališča za nevarne odpadke.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR‐12)
24. Da predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali
podizvajalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce le v soglasju z naročnikom.
V primeru, da ponudnik del ne bo izvajal s pomočjo podizvajalcev to ustrezno označi na izjavi.
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Dokazilo: izjava – seznam podizvajalcev (OBR‐13)
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca posamično priložiti
naslednje obrazce: OBR‐4, OBR‐5, OBR‐6, OBR‐7, OBR‐10 in OBR‐11 ter pisne izjave podizvajalcev, da
je ponudnik do njih pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti.
V primeru, da bo ponudnik izbran, mora najkasneje ob podpisu izvajalske pogodbe predložiti
ustrezne pogodbe s podizvajalci.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila.
10. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni
pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
11. člen
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
Merilo za izbiro ponudnika je najnižja ponudbena cena.
12. člen
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih (EUR). Končna cena mora vsebovati vse stroške,
popuste in rabate.
Ponudnik mora navesti tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s
količinami in tako dobljene vrednosti sešteje ter vpiše v obrazec Predračun (OBR‐16).
Naročnik bo upošteval ponudbeno ceno, ki bo vpisana v obrazec Predračuna (OBR‐16).
13. člen
Ponudnik mora predložiti:
1. Garancijo za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici) v višini 2.000,00 EUR po vzorcu iz razpisne dokumentacije (OBR‐14). Garancija mora
veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene 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 roku 8 dni po pravnomočnosti
obvestila o izbiri izvajalca, ali
• če izbrani ponudnik v določenem roku ne bo predložil zahtevane bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
2. Originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV, ki mora biti
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veljavna še najmanj 60 dni po izteku pogodbenega roka za izvedbo del in jo predložil, če bo izbran kot
izvajalec (OBR‐14a) (vzorec garancije OBR‐14b).
3. Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV in jo
predložil, če bo izbran kot izvajalec (OBR‐14c) (vzorec garancije OBR‐14d).
Garancije ali zavarovanja morajo biti v originalu.
14. člen
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
15. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, 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 gospodarskih subjektov, v primeru, da je tej
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana
kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje
pogojev iz 9. člena teh navodil za osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno sposobnost, ugotavljal
za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
Če je pri pogodbi udeleženi kot pogodbena stranka več izvajalcev, je njihova odgovornost nasproti
naročniku solidarna.
16. 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. Ponudniki morajo izpolnjene
obrazce in priloge oddati v fizični obliki.
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.
17. člen
Ponudba mora veljati še 60 dni po odpiranju ponudb, v primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe,
se ponudba izloči.
18. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino
osnutka pogodbe.
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19. člen
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
94/2007 – UPB5) lahko 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 5.000,00 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 desetih dneh od
prejema obvestila o dodelitvi naročila.
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.

Pripravil:
Andrej Hudoklin
Višji svetovalec za projektno
delo in investicije

Matjaž Han
Župan Občine Radeče
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OBR‐3
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________

PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, z dne ____________, pod številko
objave JN__________, 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:

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐4
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________

IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 9. 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 (Ur. l. RS, št. 55/08, 55/09 – Odločba US): 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 obsojeni zaradi goljufije zoper
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti.
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.
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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).
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 za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.
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 9. 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,
ali
• lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila,
ne potrebujejo.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐5
Naročnik:

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 »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v Radečah«,
objavljenega na Portalu javnih naročil dne __________________, pod številko objave
__________________, 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
vsem, 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:

4.

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 za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐6
Naročnik:

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 za posamezno situacijo, ki začne teči po potrditvi mesečne
situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

*Prilogi:
‐ Potrdilo poslovne banke, ki potrjuje, da ponudnik ni ime blokiranega transakcijskega računa;
‐ Okvirni finančni plan.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐7
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O STROKOVNEM KADRU
Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.
Na dan 31. 10. 2009 smo imeli v rednem delovnem razmerju naslednje število delavcev _________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

*Priloga: Seznam strokovnega kadra.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐8
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih sami ali s partnerji že izvajali primerljiva gradbena dela na
najmanj treh primerljivih objektih železniške infrastrukture, pri čemer je vrednost primerljivih
gradbenih del znašala najmanj 100.000 EUR z DDV za posamični objekt in vključevala najmanj 70%
primerljivih del, ki jih vsebuje predmetno javno naročilo.
Seznam najvažnejših del v letih 2005 – 2009:
Zap.
št.
1.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Leto
realizacije

Vrednost
pogodbe z DDV

2.
3.
4.
5.
6.
*Za vsak vnos v tabelo mora ponudnik priložiti potrdilo (OBR‐8a).
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐8a
Naročnik:

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

od

do

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
izdajatelja potrdila)
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OBR‐8b
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih sami ali s partnerji že izvajali primerljiva gradbena dela na
najmanj treh primerljivih objektih v progovnem pasu železniške infrastrukture, pri čemer je vrednost
primerljivih gradbenih znašala najmanj 70% vrednosti razpisanega projekta za posamični objekt in
vključevala najmanj 70% primerljivih del, ki jih vsebuje predmetno javno naročilo.
Seznam najvažnejših del v letih 2005 – 2009:
Zap.
št.
1.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Leto
realizacije

Vrednost
pogodbe z DDV

2.
3.
4.
5.
6.
*Za vsak vnos v tabelo mora ponudnik priložiti potrdilo (OBR‐8a).
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐8c
Naročnik:

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

od

do

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
izdajatelja potrdila)
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OBR‐9
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL
Odgovorni vodja del bo _________________________________________, ki ima naslednjo
izobrazbo: _____________________________________________________ in izpolnjuje pogoje za
odgovornega vodjo del po Zakonu o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 – ZGO‐1‐UPB1 in
126/2007 – ZGO‐1B).
Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (2005 – 2009) vodil izgradnjo naslednjih (najmanj treh)
objektov železniške infrastrukture, kjer je bila vrednost najmanj 100.000 EUR z DDV za posamični
objekt:
Zap.
št.
1.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Leto
realizacije

Vrednost
pogodbe z DDV

2.
3.
4.
5.
6.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.
*Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje del.
Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐10
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

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

pričetek del: naslednji dan po podpisu pogodbe,
zaključek del: najkasneje v 90. dneh po podpisu pogodbe (skrajni rok).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

*Priloga: Okvirni terminski plan.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐11
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU
PREDPISOV
Izjavljamo:
• da bomo vsaj 30% vseh del izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju;
• da bomo dela izvedli v skladu s pravili gradbene stroke in navodili strokovnega nadzora s
strani naročnika;
• da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
• da upoštevano obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, da upoštevamo
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, da upoštevamo določila
Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 56/1999 in 64/2001) in Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št.
83/2005);
• da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, sklenili pogodbo o zavarovanju
odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004 – UPB1,
126/2007);
• da bomo gradbišče označili z gradbiščno tablo pred začetkom del v skladu s Pravilnikom o
načinu označitve in organizacije ureditve gradbišča, o vsebini vodenja dnevnika o izvajanju
del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS, št. 66/2004);
• da bomo v času gradnje zagotovili varen in nemoten dostop do peronov železniškega
postajališča v Radečah;
• da bomo spoštovali določila vseh zakonov, podzakonskih aktov in pravilnikov, ki urejajo
predmetno področje.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐12
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
Izjavljamo:
•

da bomo odpadni material odvažali izključno na odlagališče, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za
obratovanje odlagališča pod pogoji iz Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št.
32/2006) in da je odlagališče, v skladu z določbami Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št.
5/2000, 41/2004, 43/2004), razvrščeno med odlagališča za nevarne odpadke.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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OBR‐13
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________

IZJAVA – SEZNAM PODIZVAJALCEV
(ustrezno označite)
Kot ponudnik, izjavljamo, da bomo gradbena dela izvajali v sodelovanju z naslednjimi izvajalci:
Zap.
št.

Podizvajalec

Popis del, ki jih bo izvedel in razmerje v %

1.
2.
3.
4
5.
Izjavljamo, da gradbenih del ne bomo izvajali v sodelovanju s podizvajalci.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca posamično priložiti
naslednje obrazce: OBR‐4, OBR‐5, OBR‐6, OBR‐7, OBR‐10 in OBR‐11 ter pisne izjave podizvajalcev, da
je ponudnik do njih pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti.
V primeru, da bo ponudnik izbran, mora najkasneje ob podpisu izvajalske pogodbe predložiti
ustrezne pogodbe s podizvajalci.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila po odprtem postopku za »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«

Stran 29 od 53

OBR‐14
VZOREC

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv izdajatelja:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št.:

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil z dne _________________, št.
objave JN___________, za izvedbo naslednje storitve:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
za potrebe naročnika ______________________________ je ponudnik dolžan, za resnost svoje
ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo brez zadržkov v višini
_________ EUR.
Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene 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 roku 8 dni po pravnomočnosti obvestila o
izbiri izvajalca, ali
• če izbrani ponudnik v določenem roku ne bo predložil zahtevane bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali
naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem
zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali vseh treh zgoraj
navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primere gre.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen izdajatelju in mora vsebovati:
• originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
• predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje in
• original garancije št. _________________.
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj 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 pogodbenih obveznosti, vendar pa
najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
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 v ________________.
Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
izdajatelja)
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OBR‐14a
Naročnik:

Ponudnik:

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se
namerava prijaviti na javni razpis za: »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, št. objave JN___________,
(ponudbena vrednost v EUR _____________________).

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši ___________________________ brez zadržkov dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če bo
izbran kot izvajalec.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
izdajatelja)
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OBR‐14b
VZOREC

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv izdajatelja:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št.:
V skladu s pogodbo _____________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum …),
sklenjeno med _______________________ (polno ime in naslov naročnika), ___________________
(polno ime in naslov sofinancerja) in __________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo
___________________________________________
(predmet
pogodbe)
v
vrednosti
______________________ EUR z DDV, je izvajalec dolžan izvajati naslednja dela:
1. __________________________,
2. __________________________,
3. __________________________,
v skupni vrednosti _________________ EUR, z besedo ______________________, v roku (datum,
dni, mesecev …) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s tem finančnim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da
bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali ____________ EUR z
DDV, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih,
opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če izvedena storitev tudi
delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen izdajatelju in mora vsebovati:
• originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
• predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje in
• original garancije št. _________________.
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.
To finančno zavarovanje velja vsaj še 60 dni po izteku pogodbenega roka za izvedbo del. Po poteku
navedenega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede
na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije
oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v ________________.
Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
izdajatelja)
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OBR‐14c
Naročnik:

Ponudnik:

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE
ZA ODPRAVO POMANJLJIVOSTI IN 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: »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, št. objave JN___________,
(ponudbena vrednost v EUR _____________________).

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši ___________________________ brez zadržkov dobil garancijo za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če bo izbran kot izvajalec.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
izdajatelja)
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OBR‐14d
VZOREC

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv izdajatelja:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št.:
V skladu s pogodbo _____________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum …),
sklenjeno med _______________________ (polno ime in naslov naročnika), ___________________
(polno ime in naslov sofinancerja) in __________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo
___________________________________________
(predmet
pogodbe)
v
vrednosti
______________________ EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem
roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno
nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo po prejemu
naročnikovega prvega pisnega zahtevka, ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca, izplačali znesek
____________ EUR z DDV, če izvajalec v garancijskem roku oziroma roku, ko velja ta garancija, ne bo
izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen izdajatelju in mora vsebovati:
• originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
• predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje in
• original garancije št. _________________.
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.
To garancija velja vsaj še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj
navedeni pogodbi. Po poteku navedenega roka ta garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije
oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v ________________.

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
izdajatelja)
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OBR‐15
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. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO, ki jo zastopa dr. Andrej
GODEC, direktor (v nadaljnjem besedilu: SOFINANCER)
Matična številka: 2299488
Davčna številka: 60971789
Transakcijski račun: SI 56 01100‐6300109972
3. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)
Matična številka: _______________________
Davčna številka: _______________________
Transakcijski račun: _____________________________________
dogovorijo in sklenejo naslednjo

GRADBENO POGODBO ŠT. _____________
ZA »UREDITEV POKRITEGA POSTAJALIŠČA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI V
RADEČAH«
I.

UVODNA DOLOČBA
1. člen

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je bil na podlagi javnega razpisa za »Ureditev pokritega
postajališča na železniški postaji v Radečah« in z odločitvijo naročnika o oddaji naročila št.
_____________ z dne ____________ na osnovi ponudbe št. _____________ z dne ______________,
izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.
S to pogodbo naročnik in sofinancer naročata, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega
javnega naročila.

II.

PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. člen

Predmet pogodbe je »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v Radečah«.
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Cene so fiksne in vsebujejo vse potrebne stroške, rabate in popuste.
3. člen
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s
predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana
z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in
funkcionalnosti objekta. Izvajalec se izrecno odpoveduje pravici do povečanja cen po 659. členu
Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/2007 – UPB‐1).
V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški za izdelavo PID, ki ga mora izvajalec predati naročniku v
osmih (8) tiskanih izvodih in enem (1) izvodu v elektronski obliki.
4. člen
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri
bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti
ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom in
sofinancerjem, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalnosti posameznih delov ali objekta kot celote.
Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu, št. __________________.
5. člen
Naročnik, sofinancer in izvajalec se bodo o morebitnem novem obsegu del (dodatna in/ali
nepredvidena dela, brez izvedbe katerih realizacija investicije ni možna), ki se izvede, dogovorili z
aneksom k tej pogodbi.

III.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
6. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika in sofinancerja opraviti dela iz II. točke te pogodbe in ob tem vsa
dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.
7. člen
Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:
• projektno dokumentacijo (PZI),
• dovoljenje pristojnega upravnega organa za izvajanje del,
• popis del oziroma specifikacijo potrebnih del.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno preučiti in naročnika
opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.
Projektno dokumentacijo (PZI) je izdelalo podjetje Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, pod
številko projekta 914.
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8. člen
Izvajalec je pri izvajanju del dolžan upoštevati določila zakonskih predpisov:
• Zakona o železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 44/07 – UPB4, 58/09);
• Zakona o varnosti v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 61/07);
• Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1, 126/07);
• Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB1);
• vse druge zakone, podzakonske prepise in pravilnike, ki urejajo predmetno področje.
Izvajalec je dolžan upoštevati Pravilnik o načinu označitve in ureditve gradbišča, o vsebini in načinu
vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS, št.
66/2004) in priskrbeti zahtevane dokumente za tehnični pregled, vključno z morebitnimi
dopolnitvami izvedbene dokumentacije, garancijskimi listi in navodili za uporabo ter vzdrževanje
naprav in opreme, kar vse je vključeno v pogodbeni ceni. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem
jeziku.
9. člen
Sestavni del te pogodbe so predračun št. __________________, ponudbena dokumentacija
ponudnika (izvajalca) št. _______________ z dne _______________, terminski plan izvajalca z dne
____________________, plan organizacije gradbišča in knjiga obračunskih izmer.
Terminski plan in plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku tri (3) dni po podpisu
pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na
parceli oziroma objektu.

IV.

ROKI IZVEDBE DEL
10. člen

Predvideni rok pričetka del je naslednji dan po podpisu pogodbe.
Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel najkasneje v roku 90 dni od podpisa pogodbe
(skrajni rok).
11. člen
Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene
zahteve iz 7. člena te pogodbe.
12. člen
Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
• zaradi spremembe investicije – projektne dokumentacije;
• zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika v soglasju s sofinancerjem;
• zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega
ravnanja pogodbenih strank.
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora
izvajalec opozoriti naročnika in sofinancerja pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
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V.

MATERIAL IN DELOVNA SILA
13. člen

Izvajalec je dolžan vsaj 30% vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju in s svojim materialom.

14. člen
Izvajalec lahko zamenja podizvajalce, s katerimi je kandidiral na javnem razpisu, samo ob pisnem
soglasju naročnika in sofinancerja.

VI.

POGODBENA VREDNOST DEL
15. člen

Vrednost za dela po tej pogodbi je določena kot sledi:
vrednost pogodbenih del v znesku _________________ EUR in _____% DDV v znesku ________ EUR.
Vrednost del skupaj z DDV znaša__________ EUR, (z besedo: _____________________/100 EUR).
Izvajalec jamči za nespremenljivost cen na enoto (navedenih v ponudbenem predračunu po popisu
del) do konca izvedbe pogodbenega dela.

VII.

PLAČILNI POGOJI
16. člen

Naročnik in sofinancer za razpisana dela ne nudita avansa.
Naročnik in/ali sofinancer bosta opravljena dela plačevala v roku 30 dni po potrditvi mesečne
situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, sofinancerja in izvajalca.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.
17. člen
Naročnik in sofinancer bosta financirala izvedbo projekta v letih 2009 in 2010 v skladu s podpisanim
sporazumom o sofinanciranju projekta med Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško
infrastrukturo, Slovenskimi železnicami in Občino Radeče (sporazum št.: 032‐9/2007 z dne 11. 1.
2008 in aneks št. 1 k sporazumu št. 032‐9/2007 z dne 18. 9. 2009), pri čemer Direkcija RS za vodenje
investicij v javno železniško infrastrukturo prevzema sofinancerski delež v višini 85% z DDV, Občina
Radeče pa sofinancerski delež v višini 15% z DDV, pri čemer bo Direkcija RS za vodenje investicij v
javno železniško infrastrukturo zagotavljala svoj delež sredstev v proračunskih letih 2009 in 2010,
Občina Radeče pa bo zagotavljala svoj delež v proračunskem letu 2010.
Naročnik in sofinancer bosta poravnavala obveznosti za opravljena dela v zakonskem roku, in sicer
vsaka stranka svoj delež iz prvega odstavka tega člena pogodbe, na transakcijski račun izvajalca št.
_______________________ pri banki _____________________________.
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VIII.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL
18. člen

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo
na podlagi končnega obračuna. Izstavljene situacije je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu
in jo predložiti v potrditev naročniku in sofinancerju.
Naročnik in sofinancer sta dolžna v nadaljnjih osmih (8) dneh, od dneva njenega prejema, situacijo
pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno
opredeliti, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

IX.

OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI
19. člen

V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije sta naročnik in sofinancer dolžna izvajalcu
na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do
dneva poplačila.
20. člen
Če do zamude plačila pride iz razlogov, ki niso na strani naročnika ali sofinancerja (npr. ustavitev
izvrševanja proračuna ipd.), se zamudne obresti za plačilo po pogodbeno opredeljenem roku ne
obračunavajo.

X.

SPREMEMBA VREDNOSTI DEL
21. člen

V kolikor naročnik, v soglasju s sofinancerjem, z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca
izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena (poznejša dodatna dela), sklenejo
pogodbene stranke aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelijo dodatna dela po vrsti in
količini, ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.
XI.

POGODBENA KAZEN IN ŠKODA
22. člen

Določitev pogodbenih rokov je temelj za uveljavljanje pogodbene kazni.
Če izvajalec odlaša z začetkom del in prihaja v zamudo, lahko naročnik in/ali sofinancer zahtevata
povrnitev škode, ki jima je nastala ter določita izvajalcu dodaten rok za pričetek del, pri čemer mu
sporočita, da bosta v primeru zamude dodatnega roka odpovedala pogodbo.
Če izvajalec prevzete naloge po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan za
vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ od pogodbene cene, vendar največ 10%
pogodbene vrednosti.
Razpisna dokumentacija za oddajo naročila po odprtem postopku za »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«

Stran 39 od 53

23. člen
Če se pri tehničnem pregledu ali primopredaji pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti ali takšne
napake, ki bistveno vplivajo oziroma ovirajo uporabo objekta in katerih odprava traja več kot tri (3)
delovne dni, se šteje, da je izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi tudi za vse in za
toliko dni, kolikor traja odprava pomanjkljivosti in napak.
24. člen
V primeru, da imata naročnik in/ali sofinancer zaradi zamude izvajalca stroške in gospodarsko škodo,
ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati vse nastale stroške in
povrniti tudi gospodarsko škodo zaradi zamude v višini, ki jo bosta naročnik in/ali sofinancer
obračunala po prevzemu del. Pogodbena kazen in morebitni stroški ter škoda se obračunajo pri
plačilu zadnje situacije.

XII.

IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL TER KONČNI OBRAČUN
25. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na
prevzem del.
Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku deset (10) dni po prejemu
izvajalčevega obvestila iz predhodnega odstavka.
26. člen
O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
• ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke;
• datume začetka in končanja del in datum prevzema del;
• kakovost izvedenih del in pripombe naročnika in/ali sofinancerja v zvezi s kakovostjo
izvedenih del;
• opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;
• morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.
Če se naročnik v roku iz 25. člena te pogodbe ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi
izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo
pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.
Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela
dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik
angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

XIII.

RAZDRTJE POGODBE
27. člen

Naročnik in/ali sofinancer smeta razdreti pogodbo:
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•
•
•
•
•
•

če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem največ 10 dnevnem roku z deli ne
prične ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
če izvajalec po svoji krivdi z deli zamuja za več kot 1 mesec,
če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke,
če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh
ali pretežnega dela podizvajalcem,
če se nad izvajalcem uvede postopek stečaja ali prisilne poravnave ali pride izvajalec v takšno
finančno stanje, da bi bilo onemogočeno nadaljevanje pogodbenih del,
če krši določila te pogodbe.
28. člen

Izvajalec sme razdreti pogodbo:
• če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del.
29. člen
Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih
pogodbo razdirata.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela
zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je
odgovorna za razdrtje pogodbe.
Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje
delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku
15 dni po razdrtju pogodbe.

XIV.

GARANCIJA
30. člen

Izvajalec se zavezuje naročniku izročiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Izvajalec mora zavarovanje izročiti
najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe.
Trajanje garancije je še šestdeset (60) dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del. Če se med
trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi,
mora izvajalec v roku deset (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi, predložiti novo garancijo za
dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le‐te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo
del, oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo
pogodbene vrednosti.
V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe.
31. člen
Ob primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo trideset (30)
dni po preteku garancijske dobe.
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Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del 5 let po opravljenem prevzemu objekta. Za vgrajeni
material in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.
32. člen
Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bo objekt kot celota dograjen, tehnično pregledan in predan
v uporabo upravljavcu javne železniške infrastrukture, s pogojem, da morajo biti pred tem
odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v toku gradnje, ob tehničnem pregledu ali ob
primopredaji objekta.

XV.

ZAVAROVANJE DEL, VARNOSTNI UKREPI, VAROVANJE GRADBIŠČA
33. člen

Izvajalec mora pred pričetkom del s sklenitvijo zavarovalne pogodbe zavarovati dela in objekt proti
vsem rizikom in to od pričetka izvajanja do končnega prevzema. Zavarovanje vključuje tudi vse
delovno osebje in delovne pripomočke, kakor tudi zavarovanje proti tretji osebi. Zavarovanje mora
biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za objekt dostaviti
naročniku.
34. člen
Izvajalec mora skladno z določili veljavne zakonodaje pred pričetkom del na gradbišču skleniti z vsemi
ostalimi udeleženci na gradbišču pisni dogovor o skupnih varstvenih ukrepih. To velja tudi za
izvajalce, ki jih naročnik angažira neposredno.
35. člen
Izvajalec je dolžan med gradnjo izvajati ukrepe tehnične zaščite in druge ukrepe za zagotovitev
varnosti uporabnikov železniških storitev, z zagotavljanjem varnega dostopa do in s peronov
železniškega postajališča v Radečah. Prav tako je izvajalec dolžan zagotoviti ukrepe tehnične zaščite
in druge ukrepe za varnost sosednjih objektov, mimoidočih in prometa v bližini gradbišča.
36. člen
Izvajalec je odgovoren tudi za varnostne ukrepe za svoje podizvajalce in za podizvajalce naročnikov in
za morebitno škodo, ki bi jo povzročili njegovi podizvajalci.
37. člen
Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in
varovati vsa izvedena dela, vso opremo in ves material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali
uničenjem, kakor tudi poskrbeti, da s svojim delom ne poškoduje opravljenih del drugih izvajalcev. V
primeru škode mora izvajalec le‐to odpraviti na svoje stroške.
38. člen
Med izvajanjem del mora izvajalec samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in
varstva pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne
opustitve prevzeti polno odgovornost.
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XVI.

POOBLAŠČENCI STRANK
39. člen

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.
Nadzorni organ s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov je _____________________________.
Nadzorni organ upravljavca železniške infrastrukture je _____________________________.
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Andrej Hudoklin, univ. dipl. polit..
Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je Miran Anderlič, univ. dipl. ing. teh. prom..

XVII.

KONČNA DOLOČILA
40. člen

Vse spore iz te pogodbe bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo
reševanje pristojno sodišče v Celju.
41. člen
Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/2007 –
UPB‐1).
42. člen
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
43. člen
Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
(2) izvoda.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

IZVAJALEC:
_____________________

NAROČNIK:
Občina Radeče

SOFINANCER:
Direkcija Republike Slovenije
za vodenje investicij v javno
železniško infrastrukturo

_____________________

Matjaž HAN, župan

dr. Andrej GODEC, direktor

Priloge:
•
•
•
•

Popisi del
Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Razpisna in ponudbena dokumentacija
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OBR‐16
Naročnik:

Ponudnik: _____________________________________

PREDRAČUN št.: _______________
ZA »UREDITEV POKRITEGA POSTAJALIŠČA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI V
RADEČAH«
Zap.
št.
I.
Gradbena konstrukcija

Opis del

1.

Armirano‐betonska dela

2.

Tesarska dela

3.

Krovska in kleparska dela

II.

Elektro dela

1.

Pripravljalna dela

2.

Gradbena dela

3.

Montažna dela

4.

Demontažna dela

5.

Zaključna dela

III.

Oprema

1.

Gradbena in obrtniška dela

2.

Odvodnjavanje

3.

Oprema

4.

Kleparska dela

5.

Kritina

6.

Kanalizacija

7.

Ostalo

Cena v EUR
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SKUPAJ (I. + II. + III.) v EUR brez DDV
Popust _____%
Ponudbena cena skupaj (I. + II. + III.) v EUR brez DDV s popustom
DDV v EUR
KONČNA PONUDBENA VREDNOST V EUR z DDV
Predračun je sestavljen v skladu z 11. in 12. členom Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ta predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za razpis za: »Ureditev
pokritega postajališča na železniški postaji v Radečah«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne
_______________, pod št. objave JN______________.

*Priloga 1: Tehnična specifikacija (popisi del).

Žig:
(kraj in datum)

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
ponudnika)
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Priloga 1: Tehnična specifikacija (popisi del)
GRADBENA KONSTRUKCIJA
enota
I.

ARMIRANO‐BETONSKA DELA :

1.

Vgrajevanje zemeljsko vlažnega betona
C8/10 iz naravnega pranega agregata 0‐30
mm, kot podbeton debeline 10cm, z vsemi
pomožnimi deli in prenosi.

2.

3.

Vgrajevanje betona C25/30, XC2 prereza
nad 0,30m3/m2 iz naravnega pranega
agregata 0‐30 mm, točkovni temelji,
podstavki jeklenih stebrov, z izdelavo
betona, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in
polaganje srednje komplicirane armature
iz betonskega jekla S 500 po izvlečku
armature, fi 12 in več mm.

II.

TESARSKA DELA :

1.

Izdelava, dobava in montaža opaža za
točkovne temelje z vso porabo lesa,
razopaženjem, čiščenjem lesa po uporabi
in vsemi potrebnimi transporti.

III.

količina

m3

5.20

m3

61.84

kg

6185.00

m2

129.60

cena/enoto (v
EUR)

skupaj (v EUR)

KROVSKA IN KLEPARSKA DELA :
KLJUČAVNIČARSKA DELA
SPLOŠNO: Pred pričetkom del mora
izvajalec preveriti količine in dimenzije. Vsi
ključavničarski izdelki so pred vgraditvijo
peskani do stopnje SA 2,5 in AKZ zaščiteni z
dvokomponentno PU barvo v debelini po
navodilih proizvajalca barve. Vsi izdelki so
finalno barvani v barvi po izbiri investitorja
ali vroče cinkani. Izvajalec del je dolžan
pred izvedbo kovinskih izdelkov izdelati
delavniške načrte in jih dati v potrditev
odgovornemu projektantu.
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1.

Izdelava, dobava in montaža kovinske
konstrukcije nadstreškov z vsem sidranjem
in s finalno obdelavo. Kvaliteta jekla S 235
J0, vijakov 10.9 in 8.8 in sidrni vijaki 4.8.
Izvedba po statičnem in delavniškem
načrtu, ocenjeno.

kg

24,094.82

REKAPITULACIJA STROŠKOV
ARMIRANO‐BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
SKUPAJ

ELEKTRO DELA
enota

količina

I.

PRIPRAVLJALNA DELA

01.

Trasiranje

m

180

02.

Priprava materiala

m

180

03.

Zavarovanje gradbišča (delno)

m

180

04.

Zakoličba KTV, PTT, SVTK…

pav

1

05.

Stroški začasnih zapor

pav

1

II.

GRADBENA DELA

01.

Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop in zasip kabelskega jarka v
(zasip‐nabijanje v plasteh po 20 cm)
zemljišču III.kat.dim: 0.40 x 0.8 m

m

15

Izdelava kabelske blazine
iz mivke ali presejane zemlje
za jarek dim: 0.4 x 0.8 m

m

15

Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,
povezava ozemljitve na tirnico
(1xPC‐E/110 mivka, 1,5m3, 12m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
kanalizacije (1*fi110mm MIVKA)

m

12

02.

03.

cena/enoto (v
EUR)

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila po odprtem postopku za »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«

skupaj v EUR)

Stran 47 od 53

04.

Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,
obbetoniranje cevi 2xPC‐E/110(nadstr.)
(beton MB10, 10m3, 92m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
kanalizacije (2xfi110mm BETON)

m

46

Kombinirani ročno/strojni (30/70%)
izkop kabelskega jarka v zemljišču
III.kat.dim: 0.40 x 1.0 m,
zelenica oz. peron 2xPC‐E/110
(mivka, 6m3, 60m cevi)
ter ponovni zasip (nabijanje…)
kanalizacije (2*fi110mm MIVKA)

m

30

Dobava, izkop, postavitev in zasip
kabelskega jaška MKJ,
dimenzij 0.6 x 0.6 x 0.8 m
(lahek kovinski pohodni pokrov 3,5t)
dimenzij 0.6 x 0.6 m

kom

5

m

360

Dobava, izkop in postavitev
montažnega temelja za prosto‐
stoječo omarico KRMO

kom

2

Trganje asfalta in ponovno asvalt.
(rezanje, odvoz na deponijo,
priprava in utrditev tampona...)

m2

3

Rušenje tlakovcev in ponovno tlakovanje
(odvoz na deponijo,
priprava in utrditev tampona...)

m2

4

11.

Ureditev prekopanih zelenic

m2

25

12.

Izkop in zasip jame za kabelske
rezerve

kom

4

13.

Nepredvidena dela (vpis v dnevnik)

pav

III.

MONTAŽNA DELA

01.

Montaža KRMO 1(2) z opremo po risbi
N.6.1 oz. N.6.2 na montažni temelj

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Dobava in polaganje opozorilnega
traku

kom

2
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02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

Preureditev konzole (na kot 0°) za
montažo svetilke na obst. Steber
eliktifikacije SŽ

kom

8

Dobava in polaganje kabla :
‐ NYY‐J 4x10 0,6/1kV

m

410

Dobava in izdelava kabelskih
končnikov (povitje)

kom

14

Dobava in montaža svetilk »SiTECO«
tunelska:
tip 5LA86072C S SIJALKO 2XLED 1200mm,
16,3W/1383lm ‐ tip
SMDT5‐P1200‐91‐H (2800 ‐ 4000K)
na konstrukcijo nadstrešnice

kom

19

Dobava in montaža svetilk »SiTECO« :
SC100 Z RAVNIM STEKLOM kompen.
tip 5NA 588 E‐1ST0F
z natrijevo sijalko HST 250W/33000lm
(PP‐Y 4*2.5 400V, varovalka 4A
PVE 4/25‐1 Stanovnik)

kom

8

Dobava in montaža instalacijske zašč.
cevi f16mm,pritrjene na konstrukcijo
nadstrešnice

m

70

Dobava in montaža instalacijske zašč.
cevi f23mm,pritrjene na konstrukcijo
nadstrešnice

m

60

Dobava in montaža kablov, položenih
v ceveh:
‐ PP‐Y 4*1,5 mm2
‐ PP‐Y 4*2,5 mm2

m
m

100
100

Dobava in montaža razvodnih doz
vodotesnih IP55 (10*16cm)
‐ odcepno‐prehodna

kom

22

Dobava in polaganje pocinkanega
valjanca 25 * 4 mm

m

80

Dobava in polaganje izolirane bakrene
pletenice 70mm2
(POVEZAVA NA TIRNICO)

m

20

Dobava oz. izvedba priključka
Razpisna dokumentacija za oddajo naročila po odprtem postopku za »Ureditev pokritega postajališča na železniški postaji v
Radečah«

Stran 49 od 53

ozemljitve na omaro ter
vse stebre nadstrešnice
s P/Y 35 400 V
14.

15.

Dobava in montaža
Priključnih sponk, povezovalni
vodniki, drobni montažni material

kom

komplet

Dobava in montaža kabel. Spojk
‐ do 50mm2

kom

16.

Nepredvidena dela (vpis v dnevnik)

pav

IV.

DEMONTAŽNA DELA

01.

Demontaža svetilke,
iz stebra elektrifikacije SŽ

V.

ZAKLJUČNA DELA

01.

Snemanje in izris kabelske
trase za kataster

26

2

kom

9

m

180

02.

Projektantski oz. upravljalski nadzor

1

03.

Stroški projektiranja (PID)

1

04.

Kontrolne meritve:
‐ osvetljenosti pod nadstrešnico
‐ osvetljenosti na peronu
‐ galvanskih stikov
ozem.in izol. upor.

05.

Sodelovanje delavcev SŽ d.o.o. in SVTK
pri izgradnji oz. nadzoru

kom

1

kom

1

kom

2

pav

1

REKAPITULACIJA STROŠKOV
PRIPRAVLJALNA DELA
GRADBENA DELA
MONTAŽNA DELA
DEMONTAŽNA DELA
ZAKLJUČNA DELA
SKUPAJ
OPOMBE:
* V KO_SŽ se nič ne spreminja, koristijo se le prosta podnožja;
** obstoječi kabel PP00 4*10 se od KO‐SŽ do TČ.A oz. B10 zamenja z novim kablom NYY‐J 4*10. V TČ.A in B10 se izvedeta spojki na obstoječi kabel.
*** Napajanje elektronske table s peronsko uro je predvideno iz KRO‐1(2). Krmiljenje uredi SŽ (v načrtu ni zajeto).
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OPREMA
enota

količina

I.

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

1.

Začasna odstranitev, čiščenje in ponovno
polaganje obstoječih tlakovcev, skupaj z
dobavo materiala in izdelavo novega
tampona za podlago

m2

31.5

2.

Dobava in vgraditev mikroarmiranega
cementnega betona C25/30, XF4 v talno
ploščo debeline 15 cm. Uporabiti je
monofilamenta propilenska vlakna.
Površina metličena.

m2

121

3.

Dobava in montaža gabionov dimenzije
1,0 / 1,0 / 1,0 m, skupaj s pripravo
podlage: 50,0 cm tampona (TD32)

m3

23

4.

Strojno‐ročni izkop za točkovne temelje in
jaške v zemljini III. kat., skupaj z odvozom
in odlaganjem izkopanega materiala ter
planiranjem dna izkopa

m3

156

5.

Zasip za točkovnimi temelji in jaški z
gramoznim materialom, skupaj z dobavo
materiala in utrjevanjem

m3

87

II.

ODVODNJAVANJE

1.

Dobava in montaža mulde iz betonskih
montažnih elementov širine 0,50 m,
skupaj s pripravo podlage

m

23.5

III.

OPREMA

1.

Dobava in postavitev košev za smeti
s pepelnikom iz legiranega jekla (tip
Queen)

kos

9

2.

Dobava in postavitev klopi po načrtu

kos

8

IV.

KLEPARSKA DELA

1.

Dobava in montaža žlebov iz
pocinkane pločevine, skupaj z ojačitveno
pločevino in pritrdilnim materialom

m

47.8

cena/enoto (v
EUR)
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2.

Dobava in montaža vertikalnih žlebov
iz pocinkane pločevine, fi 110 mm

V.

KRITINA

1.

2.

m

21.7

Dobava in montaža poliakrilne stene iz
plošč debeline 15 mm, skupaj z pritrdilnim
in tesnilnim materialom
plošče RAL 9003
plošče RAL 5021

m2
m2

45
52.5

Dobava in montaža poliakrilne kritine iz
plošč debeline15 mm, skupaj s pritrdilnim
in tesnilnim materialom
plošče RAL 9003
plošče RAL 5021

m2
m2

98.5
116

VI.

KANALIZACIJA

1.

Dobava in montaža horizontalnih PVC cevi
za povezavo strešnih odtokov in mulde iz
cevi DKN fi 125 mm; skupaj z izkopi,
pripravo podlage, fazonskimi kosi in
zasipom

m

25.6

2.

Dobava in izdelava revizijskih jaškov
za povezavo strešnih odtokov in odtokov
iz mulde, skupaj z vtočno rešetko

kos

5

VII.

OSTALO

1.

Izdelava PID

kos

1

2.

Projektantski nadzor

ur

10

3.

Nepredvidena dela (5% vseh del)

%

5.00

REKAPITULACIJA STROŠKOV
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
ODVODNJAVANJE
OPREMA
KLEPARSKA DELA
KRITINA
KANALIZACIJA
OSTALO
SKUPAJ
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