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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  
na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 
 
 
 
Vrsta postopka: 
Oddaja javnega naročila evidenčne vrednosti za gradnje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBČINA TRZIN 
Mengeška cesta 22 
SI - 1236 Trzin 
T: 01 564 45 44 
info@trzin.si 
www.trzin.si 

TRR: 01386-0100001846     ID za DDV: SI33714789      MŠ: 1358561    št. neposrednega uporabnika občinskega proračuna: 7684 
 

Št. 430-0001/2019  2/11 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin (v nadaljevanju naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe 
za izvedbo dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 
odsek 1139 Mengeš – Trzin 
 
Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo.  
 
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila 
na info@trzin.si ali po telefonu 01 235 05 57 (Ana Movrin). 

 
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije. Podana pojasnila bo naročnik objavil tudi na spletni strani, kjer je objavljeno javno naročilo 
brez navedbe potencialnega ponudnika, ki je postavil vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo. 
 
ROK ZA ODDAJO PONUDBE 

 

Ponudnik mora oddali svojo ponudbo v zaprti ovojnici v tiskani obliki. 

 

Na naslovni strani mora biti ovojnica opremljena z naslovom naročnika: 

OBČINA TRZIN 

Mengeška cesta 22 

1236 Trzin. 

 

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Izvedba dveh individualnih priključkov DZIR v Trzinu na 

državno cesto« 

 

V zgornjem levem kotu ali na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 

 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika najpozneje do torka, dne 5. 2. 

2019, do 12.00 ure. 

 

Ponudnik lahko odda ponudbo osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Ne glede na to ali 

ponudnik odda ponudbo osebno ali jo pošlje po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika 

do zgoraj navedenega datuma in ure (prejemna teorija). 

 
 
S spoštovanjem,  

Peter Ložar l. r. 
župan 
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1. KRATEK OPIS PROJEKTA 

 
Občina Trzin načrtuje gradnjo novega Doma zaščite in reševanja (DZIR) s pripadajočimi zunanjimi 
manipulacijskimi površinami in površinami za vadbo na zemljiščih parc. št. 490/5, 1628/10 in 490/2, vse k. 
o. Trzin.  
 
Priključevanje objekta na državno cesto G2-104 je prek dveh cestnih priključkov. Severni je namenjen 
dostopu na parkirišče po pravilu desno – desno. Južni intervencijski priključek je namenjen izključno 
intervencijskim vozilom in je predviden na mestu, kjer se zapira desni prometni pas za vožnjo naravnost v 
smeri Mengša. 
 
Lokacija DZIR je označena z rumeno barvo. Dela se bodo odvijala na parc. 490/2 in 1585/2 in 1628/6 k.o. 
1961 Trzin. 
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2. DOKUMENTACIJA 

 
Gradnja cestnih priključkov sodi med investicijska vzdrževalna dela na podlagi 18. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in se bo izvajala na podlagi izvedbenega 
načrta. 
 
Za investicijo je bila izdelana in pridobljena naslednja dokumentacija: 
Izvedbeni načrt za izvedbo novega INDIVIDUALNEGA PRIKLJUČKA Doma zaščite in reševanja (DZIR) v Trzinu 
na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin, od km 4+390 do km 4+431– v naselju Trzin, levo, 
poleg križišča z Ljubljansko cesto LZ 074261, ki ga sestavljata: 

 
– Načrt prometne ureditve št. 46/2017IN, ki ga je izdelal Standard, d. o. o. iz Ljubljane, maj 2018 
– Priloge: Popis del (excel tabela) 
– Načrt cestne razsvetljave št. EL-PR E-079/17, ki ga je izdelal Elektro – projektiva, Damjan Mršić, s. p.*** 
 
*** Prestavitev cestne svetilke ni predmet ponudbe, saj jo bo sočasno s potekom gradnje izvedel vzdrževalec 
cestne razsvetljave. 
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3. VSEBINA IN OBSEG NALOGE 
 

Predmet javnega naročila je Izvedba dveh individualnih priključkov DZIR v Trzinu na državno cesto G2-104 
odsek 1139 Mengeš – Trzin skladno z Izvedbenim načrtom za izvedbo novega INDIVIDUALNEGA PRIKLJUČKA 
Doma zaščite in reševanja (DZIR) v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin, od km 
4+390 do km 4+431– v naselju Trzin, levo, poleg križišča z Ljubljansko cesto LZ 074261, ki je del razpisne 
dokumentacije. 
 
Predvidena dela obsegajo tudi prestavitev cestne svetilke po predloženem načrtu, ki ni predmet 
ponudbenih del, saj jo bo sočasno s potekom gradnje izvedel vzdrževalec cestne razsvetljave. 
 
3.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
 
Dela po tem javnem naročilu obsegajo vsa pripravljalna dela, rušitvena dela, zgornji ustroj, asfaltna dela, 
oprema ceste, izvedbo vseh razpisanih del, material in transporte, zaključna dela, dobava vsega potrebnega 
materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila. 
Prav tako je izvajalec dolžan zagotoviti vse listine za prevzem del v skladu s Pravilnikom za izvedbo 
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). 
 
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno naročilo. Variantne 
ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 
 
Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na enoto in dejansko 
vgrajene količine«. 
 
Izbrani ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje 
gradenj in poskrbeti za varnost in zdravje na gradbišču in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren in 
bo moral ves čas izvedbe investicije skrbeti za varnost in zdravje vseh delavcev in mimoidočih ter za varnost 
in stabilnost objektov na katerih bodo potekala dela. 
 
Po zaključku investicije bo moral izvajalec z objektov in gradbišča odstraniti ves odpadni material in 
embalažo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ter o tem dati 
naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji. 
 
3.2 DOPOLNILO K POPISOM DEL 
 
Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kakovostno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in 
standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. 

priprava  gradbišča  zajema  od  ureditve  platoja (odstranitev  ovir,  ustrezno  tamponiranje,  postavitev 
gradbiščnih objektov, ureditev skladiščnih površin, manipulativnih površin, …); V vsem tem je zajeta 
tudi zaščita gradbišča, ograje, razsvetljava in varovanje, zagotovitev vode in elektrike za namen gradnje. 

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna dela: 

- pripravljalna dela, ki niso navedena v pogodbenem popisu in dnevno čiščenje gradbišča, 
- začasne deponije in pripadajoči transporti, 
- vzdrževanje jarkov do položitve cevovoda in jaškov, 
- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, 
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- izvedba začasnih prehodov, 
- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu, 
- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, upravljavci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci, 
- pravočasno naročanje geodetskih posnetkov, 
- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala od izkopa, vključno z vsemi pristojbinami, 
- vse ostale stroške, ki so vezani na izvedbo investicije. 

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroči škodo v 
primeru, da izvajalec povzročene škode ne bi povrnil, to stori naročnik na račun izvajalca. Izvajalec v 
navedenem primeru nima nobenih možnosti do ugovora. 
 
Vsa dela po tem javnem naročilu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s to razpisno 
dokumentacijo. Tolmačenje razpisne dokumentacije je v domeni pripravljavca – naročnika. 
 

4. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK 
 
1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 

POGOJ 
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.  
Prav tako mora ponudnik izkazati, da:  

– na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
obveznih dajatev, prispevkov za socialno varnost in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.  

– ni v stečajnem postopku, 
– njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 

finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v 
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z 
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 
odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil 
začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, 

 
DOKAZILO:  OBRAZEC 4: IZJAVA O STRINJANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV  
 

 
2. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

POGOJ 
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudniku v zadnjih 
3 letih od roka za oddajo ponudb na kakršni koli upravičeni podlagi ni bila dokazana velika strokovna 
napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil, unovčeno zavarovanje za dobro izvedbo ali s strani 
naročnika/investitorja enostransko odpovedana pogodba zaradi izvajalčeve kršitve pogodbe. 
 
DOKAZILO:   OBRAZEC 4: IZJAVA O STRINJANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV  
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3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 
POGOJ 
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. Ponudnik v zadnjem mesecu pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih 
računov. 
 
DOKAZILO:  OBRAZEC 4: IZJAVA O STRINJANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV  
 
 

4. TEHNIČNA SPOSOBNOST 
POGOJ 
Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno 

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

pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. 

Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti (vodje del, delovodje, kvalificiran in 

nekvalificiran kader, ...) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z 

zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter 

delovnopravno zakonodajo. 

Ponudnik kot izvajalec in imenovani vodja del izpolnjujeta pogoje 14. člena Gradbenega zakona 

(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; GZ). 

 
DOKAZILO:  OBRAZEC 5: IZJAVA O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH 
 

5. TEHNIČNA SPOSOBNOST II 
POGOJ 
A) Odgovorni vodja del mora imeti vsaj eno (1) referenco za gradbena dela nizkih gradenj oziroma 
obnovo javnih cestišč državnih cest (R, G) v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb (v 
obdobju od 12. 2013 do 12. 2018), pri čemer je vrednost izvedenih del (brez DDV) znašala vsaj toliko, 
kot vrednost del (brez DDV), ki so predmet te razpisne dokumentacije. 
B) Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb (v obdobju od 
12. 2013 do 12. 2018) že uspešno izvedel vsaj eno (1) gradbeno delo - objekt nizkih gradenj oziroma 
obnovo javnih cestnih površin (kategorija javne ceste R, G) pri čemer je vrednost izvedenih del (brez 
DDV) znašala vsaj toliko, kot vrednost del (brez DDV), ki so predmet te razpisne dokumentacije. 

 
DOKAZILO:  OBRAZEC 6: IZJAVA O REFERENČNEM DELU 
 

 

 
 
 
 
Opomba: 
v primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se obrazca 2 in 4 predložita za vsakega 
posameznega ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se vstavi za 
obrazcem ponudnika. 
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5. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
NAROČNIK 
Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
 
Internetni naslov: http://www.trzin.si/ 
E-naslov:  info@trzin.si 
Telefon:  01 564 45 44 
 
Župan:  g. Peter Ložar 
Kontaktna oseba: ga. Ana Movrin (01 235 0557) 
 
IME IN ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA TER OPIS PREDMETA 
Javno naročilo je naslovljeno z imenom: 
»Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  na državno cesto G2-104 odsek 
1139 Mengeš – Trzin«. 
 
VRSTA POSTOPKA IN JAVNEGA NAROČILA 
Izbor ponudnika bo izveden skladno z Navodilom o oddaji evidenčnih javnih naročil (EJN) Občine Trzin, št. 
4303-0018/2013-1 z dne 25. 7. 2013 ter spremembe št. 4303-0018/2013-2 z dne 18. 1. 2016. 
Pri predmetnem postopku gre za naročilo gradnje. 
 
NAČIN PRIRPRAVE PONUDBE 
Samostojna ponudba, ponudba s podizvajalcem, skupna ponudba. V primeru oddaje skupne ponudbe se 
podpišejo vse pooblaščene osebe vseh članov konzorcija. V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov 
ni zakoniti zastopnik, mora navedeni podpisnik v ponudbi predložiti ustrezno pooblastilo, ki dokazuje, da je 
pooblaščen za podpis konkretne ponudbe s strani zakonitega zastopnika družbe (enako velja za ostale 
ponudnike v primeru skupne ponudbe). V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem ponudnik jamči za 
ustreznost izvedenih del, pred podpisom pogodbe pa bo naročniku posredoval naslednje podatke: 

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in  

- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 

 
TERMINSKI PLAN 
Izbrani ponudnik bo začel z delom po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer ne pozneje 
kot v roku treh dni po uvedbi v delo. Izvajalec bo uveden v delo najkasneje ob zaključku zimske službe, to je 
dne 15. 3. 2019 oz. glede na vremenske pogoje. Vsa dela po tem javnem naročilu morajo biti zaključena 
najpozneje do dne 6. 5. 2019, od tega gradbena dela in zunanja ureditvena dela predmetnega javnega 
naročila do dne 5. 4. 2019. 
 
Izbrani izvajalec je dolžan vsa dela, ki so predmet pogodbe vključno s pregledom in prevzemom del 
(komisijski pregled), opraviti skladno s Pravilnikom o investicijskih delih v javno korist na javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 7/12) opraviti do dne 5. 5. 2019, razen če iz zapisnika o internem pregledu izhaja, da se za 
dokončno predajo določi nov rok. V okviru roka za izvedbo del je izvajalec vsa gradbena dela po pogodbi 
dolžan opraviti v strnjenem časovnem obdobju 21 dni. 

http://www.trzin.si/
mailto:info@trzin.si
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VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE 
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb. 
Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v eurih (EUR). 

 
NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB  
Ponudnik mora oddali svojo ponudbo v zaprti ovojnici v tiskani obliki. Na naslovni strani mora biti ovojnica 

opremljena z naslovom naročnika: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 

 

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Izvedba dveh individualnih priključkov DZIR v Trzinu na 

državno cesto« V zgornjem levem kotu ali na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov 

ponudnika. 

 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika najpozneje do torka, dne 5. 2. 

2019, do 12.00 ure. Ponudnik lahko odda ponudbo osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Ne 

glede na to ali ponudnik odda ponudbo osebno ali jo pošlje po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na 

naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure (prejemna teorija). 

 
MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE 
Prejete ponudbe se točkujejo glede na kriterij najnižje cene. Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe 
pogajanj.  
 
PREVERJANJE PREJETIH PONUDB: 
Naročnik bo prejete ponudbe preveril v smislu dopustnosti. Kolikor bo ekonomsko najugodnejša ponudba 
dopustna, ostalih ponudb ne bo preverjal. 
 
Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe: 
Če so ali se zdijo informacije ali listine, ki jih predloži ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če 
posamezne listine manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti določenega dejstva, 
zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče listine ali dopolni, popravi ali 
pojasni  ustrezne  informacije  ali  listine,  ob  upoštevanju  načela  enake  obravnave  in  načela 
preglednosti. 
Predložitev manjkajoče listine ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali listine v ponudbi se lahko 
nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za 
predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, 
ne predloži manjkajoče listine ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali listine, bo naročnik 
ponudbo takega ponudnika izločil. 
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi: 

- svoje cene v eurih brez DDV na enoto, vrednosti postavke v eurih brez DDV, skupne vrednoti 
ponudbe v eurih brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo 
je dopustno popraviti in ponudbe v okviru meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe 

glede na preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja, razen kadar gre 
za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko 
predlagana nova ponudba. 
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Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno 
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta 
spreminjati. Naročnik ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo DDV v 
pravilno. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložiti soglasja za popravo računske napake 
le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. 
 
USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 
Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti za 
škodo, ki bi jo ta odločitev povzročila ponudniku.  
Naročnik lahko po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O razlogih za takšno odločitev in ali 
bo začel nov postopek mora naročnik obvestiti ponudnike. 
Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega 
naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima 
zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina 
pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali 
socialnega prava ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih 
predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem 
primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno 
obvestil ponudnike.  
 
FINANČNA ZAVAROVANJA 
Naročnik za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne zahteva posebnih finančnih zavarovanj.  Skladno z 4. 
odstavkom 17. člena pogodbe (obrazec 1) bo naročnik plačilo 10% pogodbene cene zadržal do uspešno 
opravljenega komisijskega pregleda upravljavca državne ceste in predaje zahtevane garancije za odpravo 
napak v garancijskem roku iz 9. člena pogodbe.« 
 
Ponudnik mora naročniku v dvajsetih (20) dneh od prejema podpisanega primopredajnega zapisnika 
naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v naslednji obliki: 
bančno garancijo izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini petih odstotkov (5 %) vrednosti del v EUR z 
DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije. Rok trajanja bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja 
mora biti najmanj pet (5) let od prevzema del oz. podpisa primopredajnega zapisnika.  
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6. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati 
obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z 
zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. 
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila 
izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne bo predložil, ali pa bo predložen 
dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izločil kot 
nepopolno. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako 
je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčite z zaporednimi številkami (npr. 2/26). 

 
OBRAZEC 1:  POGODBA 
(se ne prilaga ponudbi)  
 

OBRAZEC 2:  PODATKI O PONUDNIKU 
(izpolnjen, podpisan, žigosan) 
 

OBRAZEC 3:  PONUDBENI PREDRAČUN 
(izpolnjen, podpisan, žigosan) 
 

OBRAZEC 4:  IZJAVA O STRINJANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV 
(izpolnjen, podpisan, žigosan) 
 

OBRAZEC 5:  IZJAVA O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH 
(izpolnjen, podpisan, žigosan) 
 

OBRAZEC 6:  IZJAVA O REFERENČNEM DELU 
(izpolnjen, podpisan, žigosan) 

 

OBRAZEC 7: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
(se ne prilaga k ponudbi, izpolni zgolj izbrani ponudnik)  

 
 
Opomba: 
v primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se obrazca 2 in 4 predložita za vsakega posameznega 
ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej.
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Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, 
ki jo zastopa župan Peter Ložar 
Matična številka:1358561000 
Identifikacijska št. (ID za DDV): SI 33714789 
Transakcijski račun (TRR):IBAN SI56 0138 6010 0001 846 (Banka Slovenije Ljubljana) 
(v nadaljevanju naročnik) 

 
in 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ki ga zastopa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Identifikacijska št. (ID za DDV): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Transakcijski račun (TRR): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _odprt pri _ _ _ __ 
(v nadaljevanju izvajalec) 

 
 
sklepata 
 

 

 

GRADBENO POGODBO št. 18/2019 

Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  
na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin 

 

 

 

I. UVODNA DOLOČBA 

1. člen 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljata, da: 

- je naročnik skladno z Navodilom o oddaji evidenčnih javnih naročil (EJN) Občine Trzin, št. 4303-

0018/2013-1 z dne 25. 7. 2013 ter spremembe št. 4303-0018/2013-2 z dne 18. 1. 2016, izvedel 

postopek oddaje evidenčnega javnega naročila številka 430-0001/2019-7, z dne 23. 1. 2019 za  

izvedbo dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 

odsek 1139 Mengeš – Trzin.  

- je izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, 

določenega v dokumentaciji o postopku javnega naročila, in z obvestilom naročnika o izbiri 

izvajalca, številka 430-0001/2019-___, z dne __.__. 2019, odločil, da se za izvedbo javnega 

naročila, kot ekonomsko najugodnejša ponudbo, sprejme ponudba izvajalca, 

- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Trzin,  

- je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti javno naročilo, ki je predmet te pogodbe.
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II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

Predmet pogodbe je izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na 

državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin. 

 

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: 

- Ponudba številka _____________ z dne ___________; 

- Razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje evidenčnega javnega naročila številka 430-

0001/2019-7, z dne 23. 1. 2019  

- Izvedbeni načrt za izvedbo novega INDIVIDUALNEGA PRIKLJUČKA Doma zaščite in reševanja (DZIR) 

v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin, od km 4+390 do km 4+431– v 

naselju Trzin, levo, poleg križišča z Ljubljansko cesto LZ 074261, ki ga sestavljata: 

Načrt prometne ureditve št. 46/2017IN, ki ga je izdelal Standard, d. o. o. iz Ljubljane, maj 2018 in 

Načrt cestne razsvetljave št. EL-PR E-079/17, ki ga je izdelal Elektro-projektiva, Damjan Mršić, s. p. 

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe. Dela v zvezi z Načrtom cestne razsvetljave 
št. EL-PR E-079/17 niso predmet pogodbenih del, saj jih bo sočasno s potekom gradnje izvedel 
vzdrževalec cestne razsvetljave). 

Dela po tej pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, rušitvena dela, zgornji ustroj, asfaltna dela, oprema 

ceste, izvedbo vseh razpisanih del, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, 

transporte in vsa ostala dela vezana na uspešno izvedbo javnega naročila, kar vključuje opravljen 

komisijski pregled in predajo del skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in 

vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12) (v nadaljevanju investicija). 

 

3. člen 

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kakovosti materialov in opreme so dopustne le s 

pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani naročnika ter 

v primeru večjih sprememb s strani pristojnega soglasodajalca. 

 

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

4. člen 

Izvajalec mora upoštevati območje na katerem bo potekala gradnja. Pri izvedbi investicije mora izvajalec 

predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost in zdravje na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten 

potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objektov, dela pa v celoti 

izvesti skladno z zahtevami naročnika in popisom del, ki je bil sestavni del dokumentacije v postopku 

oddaje javnega naročila iz 2. člena te pogodbe. 

5. člen 

Izvajalec se zavezuje za naročnike izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela 

izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi 

normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika.  

 

6. člen 

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo predložil vso potrebno dokumentacijo s katero razpolaga. 

Izvajalec je dolžan prejeto dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali 

pomanjkljivosti v dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osmih dni od uvedbe v delo, sicer se 

šteje, da dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec začne z 

delom se ne glede na ta odstavek šteje, da je uveden v delo. 
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7. člen 

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank, in 

sicer najpozneje v roku 3 dni po uvedbi v delo. 

 

8. člen 

Skladno z 4. odstavkom 17. člena pogodbe bo naročnik plačilo končnih 10% pogodbene cene zadržal do 

uspešno opravljenega komisijskega pregleda upravljavca državne ceste in predaje zahtevane garancije za 

odpravo napak v garancijskem roku iz 9. člena pogodbe. 

  

9. člen 

Po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe s strani naročnika in upravljavca, mora izvajalec 

izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem 

roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % skupne pogodbene 

vrednosti z DDV-jem, z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s 

strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. V primeru, da izvajalec ne izroči 

naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bo naročnik, do izpolnitve vseh obveznosti iz 

pogodbe, skladno z določili 4. odstavka 17. člena pogodbe, zadržal 10% vrednosti pogodbene cene. 

 

IV. ZAČETEK DEL ROKI IZVEDBE DEL 

10. člen 

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih: 

- začetek del po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v roku 3 

delovnih dni po uvedbi v delo. Izvajalec bo uveden v delo po dogovoru, najkasneje 15. 3. 2019, v 

primeru zimskih vremenskih pogojev, lahko tudi kasneje, na pisni poziv naročnika. Če se ponudnik 

po pisnem pozivu k uvedbi v delo, ki ga naročnik posreduje na kontaktni e-naslov ponudnika, 

uvedbe v delo ne udeleži, šteje, da je bil uveden v delo tretji delovni dan od dneva poziva.  

- zaključili vsa gradbena in zunanja ureditvena dela do dne 5. 4. 2019. 

 

Izvajalec se obvezuje v celoti zaključiti investicijo, ki je predmet te pogodbe in predati objekte naročniku 

najpozneje do dne 6. 5. 2019, ob čemer je seznanjen, da je pogoj za dokončno predajo objektov 

naročniku prevzem brez pripomb in zadržkov z ustrezno izdelano dokumentacijo in izvedenim 

pregledom skladno z določbami Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 

javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12), razen če iz zapisnika o internem pregledu izhaja, 

da se za dokončno predajo določi nov rok. V okviru roka za izvedbo del je izvajalec vsa gradbena dela po 

pogodbi dolžan opraviti v strnjenem časovnem obdobju 21 dni. 

 

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe v delo, ko naročnik izvajalcu izroči vso projektno 

dokumentacijo s katero razpolaga. Na dan začetka gradnje izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in 

knjigo obračunskih izmer. 

 

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v 

celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s 

tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati tudi, če izvajalec 

neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.  

 

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec 

dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0256
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11. člen 

Izvajalec je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo javnega naročila ne bo podaljšal, razen v 

primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in pod pogojem, da zamuda ni nastala po 

krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila in sklenila aneks k tej pogodbi, s katerim bo rok 

za izvedbo javnega naročila podaljšan.   

 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz prvega in 

drugega odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 15 dni pred iztekom roka pisno 

obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem 

dnevniku. Ne glede na prejšnji stavek izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za 

izvedbo javnega naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, 

ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov 

na katere je izvajalec imel vpliv.  

 

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, o 

čemer izvajalca pisno obvesti in sicer v roku petih (5) dni od dneva prejema pisnega zahtevka. 

 

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata 

predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. V tem 

času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je 

predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma 

kakšnega drugega finančnega nadomestila.  

 

Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za 

dokončanje del iz prvega in drugega odstavka 10. člena te pogodbe, najdlje za čas, za katerega so bila 

dela, v skladu s prejšnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljšanja, se pogodbene stranke ravnajo v 

skladu s tretjim odstavkom tega člena.  

 

V. IZVEDBA DEL 

12. člen 

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti 

podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kakovostno izvedbo potrebnih 

del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in 

zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 2. 

člena te pogodbe. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem 

soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za 

vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.  

opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev 

 

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne __. __. 2019 

dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.  

 

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:  

podizvajalec št. 1: 

(naziv, naslov, matična številka, ID za DDV, transakcijski račun, zastopnik): 

- vrsta del: ______________________________________________________ 
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- količina del: ____________________________________________________ 

- vrednost del: ___________________________________________________ 

- kraj izvedbe del: _________________________________________________ 

- rok izvedbe: ____________________________________________________ 

 

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli 

navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da 

naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.  

 

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število 

podizvajalcev.  

 

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v 

zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi. 

 

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, 

mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje 

podatke:  

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična 

številka, ID za DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike), 

- za vsakega od predlaganih podizvajalcev tudi Izjavo o strinjanju in izpolnjevanju razpisnih pogojev 

in Izjavo o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih (obrazca 4 in 5), 

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in  

- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki 

ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to 

lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki 

jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v postopku oddaje javnega naročila iz 2. člena te 

pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih 

dneh od prejema predloga.  

opomba: besedilo se vključi v končno pogodbo, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci. 

 

13. člen 

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov 

ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali 

zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali 

odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli 

pogodbenih obveznosti. 

 

14. člen 

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določili te pogodbe in veljavnih predpisov 

izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v tej pogodbi in popisu del, jih dokonča in odpravi morebitne 

pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, 

kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in 

napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati. 
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Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod 

gradnje v okviru te pogodbe.  

 

VI. VREDNOST POGODBE 

15. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za 

vrednost, ki jo je navedel v obrazcu št. 3 – PONUDBENI PREDRAČUN in fiksnih in nespremenljivih enotnih 

cenah, ki jih je navedel v predračunu, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe z dne __. __. 2019.  

 

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena 

s strani nadzornega organa v rokih in na način, ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer: 

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV)=_________________EUR 

davek na dodano vrednost (DDV) – 22% =_________________EUR 

pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV)=_________________EUR 

 

(z besedo:______________________________________________ eurov __/100 centov). 

 

Kolikor se pri obračunu davka na dodatno vrednost upošteva obrnjena davčna obveznost se davek na 

dodano vrednost plača v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 

13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15; upoštevajoč vse 

morebitne spremembe, v času izvajanja te pogodbe). 

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«. 

 

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe. 

 

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki 

temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca z dne __. __. 

2019. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi 

katerih je bila formirana cena na enoto. 

 

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE 

16. člen 

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in 

naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, 

ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika. 

 

Kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso 

predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto 

materiala in dela, ki so navedene v ponudbi z dne __. __. 2019, vključno s popustom v višini ______ %. 

 

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej 

pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega javnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali 

tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, 

storitvami ali instalacijami, naročenimi v okviru javnega naročila po tej pogodbi in bi naročniku 

povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu 

osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v primeru, če sprememba, ne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3288
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3486
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3505
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glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja javno 

naročanje. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodbi. Ob tem je 

izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini ________ % iz svoje ponudbe z dne __. __. 2019. 

 

S strani naročnika in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno 

izvedbo gradnje, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov 

naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe 

infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine, …), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije 

po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene 

odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko 

odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora. 

 

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL 

17. člen 

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo z dne __. __. 2019.  

 

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je 

določen popisom del in skladno s svojo ponudbo z dne __. __. 2019. 

 

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali 

opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih 

materialov in veljavne izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te 

materiale. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni 

organ naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin 

(izjave o skladnosti, certifikati, poročila, …). 

 

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije. Naročnik bo plačilo 

končnih 10% pogodbene cene zadržal do uspešno opravljenega komisijskega pregleda upravljavca 

državne ceste in predaje garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz 9. člena te pogodbe. 

 

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po e-računih, izdanih na podlagi mesečnih situacij in končne 

obračunske situacije. Po prejemu e-računa mora priložene situacije potrditi nadzorni organ naročnika. 

 

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana knjiga 

obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela 

do 30. dne v obračunskem mesecu. 

 

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev knjigo obračunskih izmer in predlog 

situacije najpozneje do 30. dne v mesecu.  

 

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da 

nadzorni organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v 

nesporni višini. Če nadzorni organ v roku 8 dni ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta 

šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev, v kolikor se z njo strinja naročnik. 

 

Izvajalec bo izstavljal e-račune s priloženimi situacijami, v dogovoru z naročnikom, za izvedena dela 

preteklega obdobja. 
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Izvajalec se zaveže, da bo vse e-račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki.  

 

E-račune, izdane na podlagi začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski 

obliki, končno obračunsko situacijo, pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni 

primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. Kolikor 

naročnik tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode e-računov (do tri dodatne izvode), ki jih ni 

mogoče poslati v elektronski obliki dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki. 

 

Pri vsakem izstavljenem e-računu s priloženo situacijo mora izvajalec obračunati popust v višini _____ %, 

ki ga je ponudil v svoji ponudbi z dne __. __. 2019. 

 

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi e-račun s priloženo situacijo. 

  

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev.  

 

Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo 

lastno pobudo. 

 

IX. PLAČILNI POGOJI 

18. člen 

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem 

sporazume z naročnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvršil in dokončal dela in odpravil 

vse napake na njih v skladu z določbami te pogodbe in zahtevami naročnika. 

 

19. člen 

Plačila bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne 

obračunske situacije. 

 

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po prejemu e-računa s strani naročnika, izdanega na 

podlagi potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca številka 

SI56___________________________, odprt pri banki ______________________. 

 

20. člen 

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano na 

transakcijski račun izvajalca.  

 

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji 

delovni dan. 

 

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov 

reklamacije. Naročnik morajo pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so 

zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec 

ugotovita, da so za izplačilo zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo 

zadržanje, kar se uredi z zapisnikom.  
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21. člen 

Kolikor naročnik e-računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne 

obresti skladno z zakonom. 

 

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 

22. člen 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za 

vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini dveh promilov od vrednosti pogodbenih del 

brez davka na dodano vrednost. Višina zamudne kazni je omejena na 10 % (deset odstotkov) skupne 

pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost.  

 

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.  

 

23. člen 

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ima naročnik pravico do 

povrnitve vse nastale škode. 

 

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, 

neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

 

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in oškoduje naročnika glede vseh 

terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s 

strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi. 

 

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA 

24. člen 

Naročnik se obvezujejo, da bo:  

- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo, s katero razpolaga, 

- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi, 

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo kvalitetno in pravočasno, 

- redno obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na 

izvršitev prevzetih del, 

- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo, 

- zagotovil strokovni nadzor pri gradnji, 

- zagotovil elaborat in dovoljenje za zaporo ceste, 

- naročil varnosti načrt in v kolikor bo na podlagi 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) potrebno, 

sklenil pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva in zdravja pri delu, 

- o pričetku del obvesti upravljavca in zagotovi poseben nadzor predstavnika upravljavca državne 

ceste. 

 

Izvajalec jamči, da: 

- mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 

- je seznanjen z zahtevami naročnika in prejeto razpisno dokumentacijo, 

- so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del, 

- bo dela izvedel kakovostno, strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s popisom 

del in zahtevami naročnika,  
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- bo izvajal dela v skladu Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 

javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12), 

- bo izvajal dela po pravilih gradbene stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse, v skladu 

s področnimi predpisi, normativi in standardi ter uporabil material in tehnologijo, ki v najmanjši 

meri obremenjuje okolje, 

- bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in 

pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča, 

- bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, 

- bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana in 

skladna z zahtevami, 

- bo pri izvedbi del upošteval območje na katerem bodo potekala dela,  

- bo po končanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekala gradnja, v prvotno ali boljše stanje, 

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo 

biti podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in odgovornega vodje del,  

 

Izvajalec se obvezuje: 

- poskrbeti za strokovno izdelavo zakoličenja objekta s strani pooblaščenega geodeta, 

- zavarovati in označiti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, 

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd., 

- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih, 

- zagotoviti varnost in stabilnost objektov, ki so predmet investicije ali posega investicije, 

- v primeru začasne prekinitve del poskrbeti, da bo gradbišče ustrezno varovano in da se na 

gradbišču ne bo povzročala škoda 

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in 

transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, kolikor bo to potrebno, 

- sproti čistiti državno cesto, če bo zaradi del, ki so predmet te pogodbe prišlo do onesnaženja, 

- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z 

obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki 

deponirani na ustrezne deponije, 

- vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, 

veljavnim predpisom, normativom in standardom, 

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala, 

- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo 

materiala, opreme in tehnološke opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o 

pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in 

proizvode, 

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in 

nepredvidena dela, 

- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo 

nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne 

nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;  

- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega 

nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi, 

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje, 

- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije in popisa del dokumentiral v 

gradbeni dnevnik in obračunski izvod dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in 
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naročnik sproti potrjevala, 

- da bo za vsa odstopanja od projekta pridobil pisno odobritev posebnega nadzora predstavnika 

upravljavca, DRI d. o. o., 

- da bo pred asfaltiranjem z naročnikom in upravljavcem zapisniško uskladil način, obseg in 

potrebna dela pri asfaltiranju. Izvajalec se zavezuje, da bo asfaltiranje izvedel kakovostno; 

- da bo pravočasno naročil geodetske meritve, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo 

biti geodetsko posneti pred zasutjem, 

- da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipani del 

nad cevmi na lastne stroške, 

- da bo geodetski načrt novega stanja, ki je podlaga za izvedbeni načrt izvedenih del, izdelalo 

geodetsko podjetje, ki ima zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, vpisane v imenik 

geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije iz Ljubljane in ima imenovanega odgovornega geodeta, 

- da bo originalni geodetski načrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naročniku v tiskani in 

elektronski obliki ter v ustrezni obliki za posredovanje katastra novo zgrajene infrastrukture v 

zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture na GURS, 

- na lastne stroške zagotoviti dokumentacijo za prevzem del v skladu s Pravilnikom za izvedbo 

investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 

7/12), ki zajema izvedbeni načrt izvedenih del, gradbeni dnevnik, podatke za vnos v banko cestnih 

podatkov in druge podatke in dokazila (knjiga obračunskih izmer, elaborat o kontroli kakovostim 

garancija za garancijsko dobo ipd.), 

- v petih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del, 

- izročiti vso potrebno dokumentacijo za namen komisijskega pregleda nadzornemu organu in 

naročniku najpozneje 10 dni pred datumom določenim za komisijski pregled. 

 

Izvajalec jamči in se obvezuje, da bo: 

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil 

tehnologijo dela razmeram na gradbišču tako, da ne bo povzročal škode na lastnini investitorja ali 

drugih oseb, 

- vsa dela izvajal na način, da bo škoda minimalna, 

- dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa 

tudi med gradnjo; dokumentiranje stanja na terenu mora biti takšno, da je mogoče nedvoumno 

ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del, 

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi 

bo dokazoval, da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,  

- pred začetkom del ugotovil stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajati tako, da ne pride 

do škode; v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestil naročnika in 

upravljavca vodov, 

- odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali 

druga oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi, 

- prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode 

povzročene pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti, 

- ne uporabljal nepremičnin na katerih bo potekala gradnja v druge namene, razen za izvedbo 

javnega naročila po tej pogodbi, 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno 
uporabil, recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal naročniku 
dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji. 
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Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami 

v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno.  

 

Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati 

zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije in zagotoviti vpogled v dokumentacijo in jo posredovati 

naročniku. Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo hraniti najmanj deset (10) let po zaključku investicije, 

kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj. 

 

Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank izročiti kopijo 

veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni 

škodni primer, ki ni nižja kot jo določa zakon, ki ureja področje gradnje objektov. Kolikor v času trajanja 

te pogodbe poteče veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo 

veljavne zavarovalne police. 

 

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL 

25. člen 

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi šteje, da je 

dokončen prevzem s strani naročnika prevzem brez pripomb in zadržkov. Postopek in pogoji za 

primopredajo izvedenih del naročniku so določeni v naslednjih členih.  

 

Izvajalec je dolžan v roku (5) petih dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v 

gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da je objekt pripravljen za 

komisijski pregled in prevzem. 

 

Najpozneje (10) deset dni pred dokončnim prevzemom je izvajalec dolžan izročiti poleg tehnične 

dokumentacije za izvedbo tega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi 

ter drugo dokumentacijo za prevzem del v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del 

in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). 

 

26. člen 

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo komisijskega 

pregleda.  

 

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan uspešnega komisijskega pregleda – prevzem brez pripomb 

in zadržkov. 

 

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni 

predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega 

organa,  

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 

stroke, 

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika, 

- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kakovostno vgrajeni, 

- datuma začetka in končanja del, 

- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode, 
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- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak, 

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, 

- splošne pripombe. 

 

Dokončen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in 

ugotovljene napake – in je prevzem novo zgrajenih objektov brez pripomb in zadržkov s strani naročnika.  

 

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so 

izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku. 

 

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom 

del. 

 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela 

dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik 

dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru 

zaračuna 5 % pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. Kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih 

izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z 

nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove 

proizvode ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kakovosti. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te 

pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelajo v najkrajšem možnem času, vendar ne 

pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del, razen v primeru, če se ne dogovorita 

drugače. 

 

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi 

končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. 

 

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je 

predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega naročila in 

dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja gradenj. 

 

XIII. GARANCIJSKI ROKI 

27. člen 

Izvajalec prevzame jamstvo za kakovostno izvedbo del, kakovost dobavljenega materiala in opreme ter 

način, ustreznost in kakovost vgradnje le-te.  

 

28. člen 

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kakovost vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne 

od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in 

zadržkov. Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan naročniku 

izročiti ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe. 
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29. člen 

Izvajalec mora naročniku izročiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali ugledne finančne 

institucije, plačljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 20 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z 

določilom 9. člena te pogodbe.  

 

V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bo naročnik, 

do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe, skladno z določili 4. odstavka 17. člena pogodbe, zadržal 10% 

vrednosti pogodbene cene. 

 

30. člen 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet 

investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kakovosti dobavljenega materiala, opreme, 

tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.  

 

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen 

odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5 % pribitek za kritje svojih 

režijskih stroškov. 

  

Kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti 

oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno 

pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa sorazmerno zniža vrednost teh del ali 

izdelkov kot odbitek pri kakovosti. 

 

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, 

je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

XIV. ODSTOP OD POGODBE 

31. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: 

- če izvajalec ne izpolnjuje več pogojev za priznanje sposobnosti, ki so določeni v zakonu, ki ureja 

javno naročanje, 

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali 

jih ob morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje,  

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni, kar povzroči večjo materialno škodo, 

- če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje 

materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali 

dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, 

mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na komunalni in drugi infrastrukturi, 

- zaradi posegov na tuje nepremičnine, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali 

namerno in malomarnosti povzročeno škodo, 

 

Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje 

pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi. 
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Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: 

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,  

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih 

dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, bistvenimi za izvedbo del, 

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. 

 

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na 

podlagi česa se pogodba prekinja. 

 

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še 

obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki 

še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v tem primeru nima.  

 

XV. POOBLAŠČENE OSEBE 

32. člen 

Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe Ana Movrin, občinska uprava. 

Nadzorni organ pri investiciji po tej pogodbi je Jože Misson, IZS G-1031. 

 

33. člen 

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ___________________. 

Odgovorni vodja del izvajalca je __________________________________. 

Odgovorna oseba za varnost na gradbišču s strani izvajalca je ______________________. 

 

34. člen 

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 32. člena te pogodbe. 

 

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 33. člena te pogodbe pisno obvestiti 

pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava 

ni možna. 

 

XVI. VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU 

35. člen 

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in 

določbe varstva in zdravja pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje 

delovnih razmerij. 

 

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje 

javnega naročila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik. 

 

Izvajalec zagotovi varnost in zdravje na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za 

sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, 

da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nezgodo, ki je lahko posledica izvajanja gradbenih del. 

 

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se 

obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo. Izvajalec je odgovoren za to, da na 

svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno 

izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik. 
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Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in 

naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti. Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela 

razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali lastnini 

katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb. 

 

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas 

izvedbe del po tej pogodbi ter skleniti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo 

zajemalo tudi škodo proti tretji osebi. 

 

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra 

gradbena praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih 

koli neobičajnih motenj na tem premoženju. 

 

Izvajalec zagotovi, da gradbena dela in instalacije ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih 

povezavah. Zlasti mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, 

glede na območje, na katerem bo potekala investicija. 

 

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST 

36. člen 

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen 

podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost. 

 

37. člen 

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s 

soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti celotni izvod dokumentacije v svojem arhivu. 

 

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

38. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist 

za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 

XIX. TRAJANJE POGODBE 

39. člen 

Ta pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Ta pogodba je sklenjena za določen čas. 

 

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so 

odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku. 
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XX. REŠEVANJE SPOROV 

40. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševale sporazumno, v 

nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po pravu 

Republike Slovenije. 

 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje 

predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe ali Obligacijskega zakonika (Uradni 

list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). 

 

XXI. DRUGE DOLOČBE 

41. člen 

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi 

pisno soglasje naročnika.  

42. člen 

Kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno 

odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene 

pogodbe. 

43. člen 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo 

in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi. 

 

44. člen 

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih 

prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.  

 

45. člen 

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo projektna in razpisna dokumentacija 

naročnika v postopku oddaje javnega naročila iz 2. člena te pogodbe, ponudba izvajalca z dne __. 2. 2019 

na podlagi katere je bil izbran, določila posebnih gradbenih uzanc, določila Obligacijskega zakonika, 

določila Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 

cestah (Uradni list RS, št. 7/12) in ostalih področnih predpisov, ki urejajo predmet te pogodbe. 

 

 

 

Št. zadeve.:    430-0001/2019-__ 

Št. pogodbe.: 18/2019 

 

_________________, dne ___. ___. 2019  Trzin, dne ___. ___. 2019 
 
izvajalec:       naročnik: 

_________________________________  OBČINA TRZIN 

        Peter Ložar, župan 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
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Ponudnik:  

Številka ponudbe:  

  
Naročnik:    Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
Zveza:     Zbiranje ponudb EJN št. 430-0001/2019, povabilo z dne 23. 1. 2019 
 
PREDMET PONUDBE:  »Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  na 

državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin« 
 

Ponudnik / partner / podizvajalec 
(ustrezno označi) 

 

Sedež ponudnika  

Zakoniti zastopnik  

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV  

Številka poslovnega računa  

Telefon  

Faks  

Elektronska pošta  

Kontaktna oseba ponudnika  

 
 
 
Kraj in datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika: 
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Ponudnik:  

Številka ponudbe:  

 
Naročnik:    Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
Zveza:     Zbiranje ponudb EJN št. 430-0001/2019, povabilo z dne 23. 1. 2019 
 
PREDMET PONUDBE:  »Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  na 

državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin« 
 
PONUDBENI PREDRAČUN 

  Ponudbena cena   
(brez DDV) 

DDV 22% Ponudbena cena   
(z DDV) 

Izvedba dveh individualnih priključkov 
DZIR na državno cesto G2-104 odsek 1139  

      

 

Ponudnik mora popuste vkalkulirati v ponudbene cene postavk ponudbenega predračuna v Excelovi 

obliki. Popust, prikazan na celotno ponudbeno vrednost bo naročnik obravnaval kot popust na 

posamezne postavke v ponudbenem predračunu in bo ponudnik, kolikor bo izbran kot najugodnejši 

ponudnik, moral pred podpisom pogodbe predložiti čistopis ponudbenega predračuna, ki bo vseboval 

popust na ceno na enoto za posamezno postavko. 

ROK IZVEDBE: 
Uvedba v delo: najkasneje 15. 3. 2019 
dokončanje del: 6. 5. 2019  

 
VELJAVNOST PONUDBE:  
Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj šestdeset (60) dni od dneva odpiranja 
ponudb). 

 
PONUDBENI PREDRAČUN (KALKULACIJA): 
Sestavni del tega obrazca je ponudbeni predračun v excel obliki.  

 
 
 
Kraj in datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika: 
 
 
Opomba  

Ponudbeni predračun je nadaljevanje te dokumentacije in je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe. 

Ponudnik ponudbi priloži ponudbeni predračun obvezno v papirni obliki in v elektronski obliki (v excel-u) na CD ali USB nosilcu. 

 

OBVEZNA PRILOGA PREDRAČUNU SO KALKULATIVNE OSNOVE: 

Režijski cenik za delovno silo 

Režijski cenik za material 

Režijski cenik za opremo, stroje in naprave 
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Ponudnik:  

Številka ponudbe:  

 
Naročnik:    Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
Zveza:     Zbiranje ponudb EJN št. 430-0001/2019, povabilo z dne 23. 1. 2019 
 
PREDMET PONUDBE:  »Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  na 

državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin« 
 

 
 
IZJAVA O STRINJANJU IN IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV  

 
……………………………………………………………………….……………............................................................................. 

(točen naziv in naslov ponudnika/partnerja/podizvajalca) 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujemo naslednje pogoje:   
 

1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.   
2. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku.   
3. Da izpolnjujemo pogoje iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) 
4. Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.   
5. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.  
6. Smo finančno in poslovno sposobni.  
7. Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in kadri za izvedbo javnega naročila in v 

povabilu zahtevanih rokih.  
8. Da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja 

drugih določil pogodbe.  
9. Da smo v primeru izbora kot najugodnejši ponudnik sposobni, ne glede na že sklenjene pogodbe, 

kakovostno in pravočasno izvesti dela, ki so predmet tega javnega naročila. 
10. Da bomo izvajali javno naročilo s pravili stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, 

standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. 
11. Da bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem 

upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji; 
12. Da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, razpisnimi pogoji ter pogoji 

iz določil gradbene pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, in jih v celoti sprejemamo.  
13. Da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za 

izvedbo javnega naročila; 
14. Da smo podali resnične oziroma verodostojne izjave.   

 
Izjavljamo, da: 
 
1. za ta posel ne sodelujemo v drugi ponudbi kot samostojni ponudnik ali partner pri skupnem poslu; 
2. bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo 

nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo; 
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Vsi navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih za namen tega postopka naročnik lahko preveri iz 
uradnih evidenc. Podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, bomo na naročnikovo zahtevo dokazali 
s predložitvijo ustreznih originalnih dokazil. 

 
Zavežemo se tudi, da bomo naročniku posredovali vse dokumente in listine, ki bi jih le-ta zahteval na 
vpogled v zvezi s predmetnim naročilom. 

 
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika, da lahko za namene javnega razpisa pridobi podatke iz 
uradnih evidenc pri pristojnih organih tem pa dovoljujemo posredovanje zahtevanih podatkov. S 
posredovanimi podatki iz uradnih evidenc naročnik preveri zgoraj navedene trditve. 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za Izvedbo dveh 
individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  na državno cesto G2-104 odsek 1139 
Mengeš – Trzin. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika  

/ partnerja / podizvajalca: 
 

 
 
Opomba: 
Izjava se po potrebi kopira in se v primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci predloži za vsakega 
posameznega ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se vstavi za obrazcem ponudnika. 
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Ponudnik:  

Številka ponudbe:  

 
Naročnik:    Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
Zveza:     Zbiranje ponudb EJN št. 430-0001/2019, povabilo z dne 23. 1. 2019 
 
PREDMET PONUDBE:  »Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  na 

državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin« 
 
 
IZJAVA O TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH 

 

Izjavljamo, da kot izvajalec, vključno z imenovanim vodjo del izpolnjujemo zahteve 14. člena Gradbenega 

zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

 

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI: 

Izjavljamo, da: 

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, 
to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja 
ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso 
ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in 
zaključku del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo 
javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz 
dokumentacije o javnem naročilu, 

- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo 
mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega 
hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov.  

 

STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI: 

Izjavljamo, da: 

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki 
bodo sposobni izvesti javno naročilo skladno z zahtevami naročnika, 

- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih 
predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta 
javnega naročila, 

- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za 
razpisana dela, 

- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost in zdravje delavcev in ostalih oseb na 
gradbišču ter mimoidočih,  

- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba 
del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz 
terminskega plana izvedbe del.  
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ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za izvajanje 
pogodbe IMENUJEMO:  
 

ime in priimek:  

funkcija pri ponudniku:  

telefon:  

e-pošta:  

 

 

ZA VODJO DEL IMENUJEMO:  

 

ime in priimek:  

izobrazba:  

število let delovnih izkušenj:  

vpisan v imenik poklicne 

zbornice z ID številko: 
 

telefon:  

e-naslov:  

 

 
 
 
 
Kraj in datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika: 

 
 

 
 
 
 
 

Opomba: 
Izjava se po potrebi kopira in se v primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci predloži za vsakega 
posameznega ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se vstavi za obrazcem ponudnika. 
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Ponudnik:  

Številka ponudbe:  

 
Naročnik:    Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
Zveza:     Zbiranje ponudb EJN št. 430-0001/2019, povabilo z dne 23. 1. 2019 
 
PREDMET PONUDBE:  »Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  na 

državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin« 
 
 
 
 
IZJAVA O REFERENČNEM DELU - ponudnik 
 

 
Ponudnik izkazuje, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb (v obdobju od 12. 2013 
do 12. 2018) že uspešno izvedel naslednje gradbeno delo - objekt nizkih gradenj oziroma obnovo javnih 
cestnih površin (kategorija javne ceste R, G) pri čemer je vrednost izvedenih del znašala vsaj toliko, kot 
vrednost del, ki so predmet te razpisne dokumentacije: 
 

naročnik referenčnega dela 

(naziv in naslov) 
 

Kontaktna oseba za potrditev reference 

(ime, priimek, telefon, e-pošta) 
 

naziv projekta: 

 
 

lokacija gradnje: 

 
 

vrednost del v EUR brez DDV: 

 
 

čas izvedbe 

(mesec in leto začetka in zaključka del) 
 

 

 
 
 
 

Kraj in datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika: 
 

 
 
Opomba: 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri s tem, da od ponudnika ali neposredno od naročnika za katerega je 
bila izvedena referenčna vgradnja zahteva dodatne podatke, ki izkazujejo potrditev navedenih referenčnih podatkov. 
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Ponudnik:  

Številka ponudbe:  

 
Naročnik:    Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
Zveza:     Zbiranje ponudb EJN št. 430-0001/2019, povabilo z dne 23. 1. 2019 
 
PREDMET PONUDBE:  »Izvedba dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu  na 

državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin« 
 
 
 
 
IZJAVA O REFERENČNEM DELU – vodja del 
 

Imenovani vodja del izkazuje, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb (v obdobju od 
12. 2013 do 12. 2018) uspešno opravljal naloge vodje del pri gradnji naslednjega objekta nizkih gradenj 
oziroma obnovi javnih cestnih površin (kategorija javne ceste R, G) pri čemer je vrednost izvedenih del 
znašala vsaj toliko, kot vrednost del, ki so predmet te razpisne dokumentacije:  
 

naročnik referenčnega dela 

(naziv in naslov) 
 

Kontaktna oseba za potrditev reference 

(ime, priimek, telefon, e-pošta) 
 

naziv projekta: 

 
 

lokacija gradnje: 

 
 

vrednost del v EUR brez DDV: 

 
 

čas izvedbe 

(mesec in leto začetka in zaključka del) 
 

 

 
 
 
 

Kraj in datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika: 
 

 
 
Opomba: 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri s tem, da od ponudnika ali neposredno od naročnika za katerega je 
bila izvedena referenčna vgradnja zahteva dodatne podatke, ki izkazujejo potrditev navedenih referenčnih podatkov. 
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VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZAVAROVALNICE  
ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP 758 
 

[Glava s podatki o garantu banki/zavarovalnici ali SWIFT ključ] 
 
Za:     OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
Datum:   [Vpišite datum izdaje] 
 

Vrsta garancije: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku in za predložitev nove bančne garancije/kavcijskega zavarovanja 
zavarovalnice do izteka garancijske dobe »na prvi poziv«. 

 
Številka:   [Vpišite številko garancije/zavarovanja] 
 
Garant:   [Vpišite ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje] 
 
Nalogodajalec:  [Vpišite ime in naslov naročnika garancije/zavarovanja tj. v postopku javnega 

naročanja izbranega ponudnika] 
 
Upravičenec:  OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
Osnovni posel:  Gradbena pogodba št. 18/2019, z dne __. 2. 2019 sklenjena na podlagi JN za »Izvedba 

dveh individualnih priključkov Doma zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto 
G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin«_______________________________ in 
ponudba nalogodajalca št. ______________. 

 
Znesek in valuta garancije/zavarovanja:  

[Vpišite znesek s številko in z besedo in valuto] _______________EUR. 
 
Listine, ki jih treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: 

- nobena. 

 
Oblika predložitve:  

V papirni obliki s priporočeno pošto ali katero koli obliko hitre pošte ali v elektronski 
obliki po SWIFT sistemu na naslov ……[navede se SWIFT naslov garanta] 

 
Kraj predložitve:  katera koli podružnica garanta na območju Republike Slovenije. 

 
Datum izteka veljavnosti:  

5 let od prevzema del oz. podpisa primopredajnega zapisnika  
[Vpiše se datum s številko in besedo ]. 

 
Stranka, ki je dolžna plačati stroške:  

[Vpišite ime in naslov naročnika garancije/zavarovanja]. 
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Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu 
izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno 
zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj 
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo 
zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo 
sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz 
osnovnega posla. Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec ni izpolnil svojih 
obveznosti v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe v predpisanih kakovosti in/ali obsegu 
in/ali na dogovorjen način in /ali ni pravočasno odpravil napak. 
 
 
Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj 
navedenem kraju predložitve. 

 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu 
upravičenca do te garancije po pravu Republike Slovenije. Za to garancijo/zavarovanje veljajo 
enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.  
     
 
 
 
 

Žig in podpis(i) garanta 


