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I. SPLOŠNI DEL 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina na podlagi 33. člena Zakona o 
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev (v nadaljevanju ZJNVETPS) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno 
ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila poslanega v 
objavo v na Portal javnih naročil pod zap. št. _____________ dne _____________ 

za IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH 

ŽABLJAH. 

 
Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. 
Na sprednjem delu ovitka mora biti označba naročnika Komunalno stanovanjska 

družba d.o.o. Ajdovščina in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – 

PONUDBA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V 

VELIKIH ŽABLJAH«. 
 

Ponudbe morajo biti predložene v tajništvo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. 

Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, v roku do 8.8.2014 do 10:00 ure.  
Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo strokovna komisija 
izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju. 
 
Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. 
 
Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo 
ponudbo, in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi: 

 

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA IZGRADNJO 

KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH« pripiše 

»UMIK« ali »SPREMEMBA«. 
 

Po poteku roka za predložitev ponudb, ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih 
ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik 
ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in potekom veljavnosti 
ponudbe bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe. 
 
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za 
namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo 
vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti 
v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti 
odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
 
Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti 
niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne 
podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. 
 
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki 
bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«. 
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Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente, v zaprti ovojnici 
tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če 
ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za 
založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v 
skladu z razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega 
javnega razpisa. 
 

Javno odpiranje ponudb bo dne 8.8.2014 ob 11.00 uri v sejni sobi Komunalno 
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, ne 
glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb 
strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. 
Ajdovščina je Aleš BAČER tel. 05 36 59 700. 
 
 

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil. 

 

 

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka 

odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 
 
 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
Ajdovščina, 24.7.2014 
 
 
 

                                           DIREKTOR 

 mag. Egon STOPAR 
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 

Naročnik:  

1. Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270 
Ajdovščina, ID za DDV: SI68647336, matična št.: 5210461  

      izvaja odprti postopek po 33. členu ZJNVETPS za: 
 

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 
 

Ponudnik mora upoštevati razpisno dokumentacijo v celoti in ponuditi vsa z 

razpisom zahtevana dela na obrazcih iz razpisne dokumentacije.  
 
Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji 
ocenila strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdana s strani direktorja 
Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina. 
 
Naročnik bo odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko 
določenem roku.  
 
Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil 
garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k 
podpisu pogodbe. 

 

2.1.1. Kraj, način in roki izvajanja naročila 

 

 Način 
 
Ponudnik mora oddati ponudbo za vsa z razpisom zahtevana dela – storitve. 
 

 Kraj in roki 

 Kraj: Velike Žablje (Občina Ajdovščina) 

 Rok začetka:   september 2014 

 Rok dokončanja: maj 2015 

 Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega 
zapisnika in garancijski dobi 

 

Dela se bodo izvajala tudi v letu 2015. Ponudnik predvidi izvedbo 50% del v letu 

2015. 

 

2.1.2. Način oddaje javnega naročila 
 
Način oddaje – »odprti postopek«. Naročnik bo na podlagi meril, navedenih v teh 
navodilih, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne nadaljuje postopka, če glede na prejete ponudbe 
in potek projekta oceni, da to zanj ni smotrno oziroma se izkaže, da bi bilo smiselno 
izbrati drugačen postopek. 
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2.2. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA 
 

2.2.1. Način izvajanja naročila 

 
Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela. 

 

2.3. JEZIK 

 
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v 
slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le 
v tehničnem delu ponudbe. 
 
Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik 
ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni 
predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika 
zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo 
spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v 
overjenem prevodu v slovenski jezik. 
 

2.4. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
2.4.1. Pojasnila razpisne dokumentacije 
 
Naročnik bo dajal pojasnila v zvezi z zadevnim javnim naročilom le, v kolikor bodo 
vprašanja postavljena preko Portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo pisno 
odgovorila na posredovana vprašanja v zvezi z zadevnim javnim razpisom.  
 

2.4.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije 
 

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo 
ponudbe, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in 
dopolnitve se izdajo v obliki Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o 
nedokončanem postopku ali popravku (v nadaljevanju: Dodatek), ki ga oz. jih 
naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na 
dokumentacijo, ki ni dostopna preko Portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen 
način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. Spremembe 
in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na 
Portal javnih naročil. 
 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred 
rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, 
ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil 
ponudnike preko Portala javnih naročil. 
Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije, prav tako pojasnila, ki 
jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na Portalu javnih 
naročil. 
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2.4.3.Povezava naročnika in ponudnika 
 
Naročnik in ponudnik morata ravnati skladno z 83.členom ZJNVETPS.. 

 

2.4.4.Datum oddaje naročila 
 
Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila 
pravnomočna, pri čemer se šteje, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za 
vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega 
naročila. 
 

2.4.5.Dodatno naročilo  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu 
osnovnega naročila. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo 
pogodbo.  
 

2.4.6. Varovanje skrivnosti 
 

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo 
za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo 
vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti 
v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti 
odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
 
Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti 
niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne 
podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. 
 
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki 
bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«. 

 

2.4.7.Statusne spremembe: 
 
V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je 
univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali 
zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično. 

 

2.5. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA 

UDELEŽBO) 
 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v nadaljevanju navedene pogoje. Za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev mora predložiti dokazila, kot so navedena za vsakim 
zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače 
določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko 
overjeni. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Obrazci 
izjav,  ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije.  Izjave so lahko 
predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo 
odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne, ter podpisane s 
strani odgovorne osebe ponudnika. Če obstaja naročnikova zahteva koliko stari so 
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lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je izrecno navedeno, sicer 
starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo 
ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati 
zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumenta se šteje od dneva roka za 
predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače. 
 
V primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, povsod kjer je zahtevana izjava za 
pravne osebe, predlaga izjavo za samostojnega podjetnika. V kolikor samostojni 
podjetnik ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti 
primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja. 
 
Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi v obrazcu ponudba, 
navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, v skladu z določbami 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.  80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 
119/05, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, v nadaljevanju ZUP).  
 
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 

posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave 

in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 81. člena ZJNVETPS dolžan podati 
predlog za uvedbo postopka o prekršku. 
 

2.5.1. Splošni pogoji oz. ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika -  

45. do 48. člen ZJNVETPS. 

 
Za dokazovanje pogojev po 45 - 48. členu ZJNVETPS, mora ponudnik predložiti: 
2.5.1.1.Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja kandidata ali ponudnika, če 
je le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno 
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št.50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 
 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),  

 goljufija (211. člen KZ-1),  

 protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),  

 povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),  

 oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),  

 poslovna goljufija (228. člen KZ-1),  

 goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),  

 preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),  

 preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),  

 preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),  

 neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),  

 neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),  

 ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),  

 izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),  

 zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),  

 zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),  

 zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),  

 zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),  
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 nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),  

 nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),  

 ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),  

 ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. 
člen KZ-1),  

 pranje denarja (245. člen KZ-1),  

 zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),  

 uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),  

 izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),  

 davčna zatajitev (249. člen KZ-1),  

 tihotapstvo (250. člen KZ-1),  

 izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),  

 jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),  

 dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),  

 sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),  

 dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),  

 hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).  
 

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, 
na podlagi katerega, bo naročnik v skladu z določilom 5. odstavka 45. člena 

ZJNVETPS, podatke pridobil sam. 
 
2.5.1.2 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika, če 
je le ta na dan,  ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, v skladu z 
77a. členom ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 – 
odl. US, 90/2012) , 81.a členom ZJNVETPS (Ur.l. RS št. 72/2011-UPB3, 90/2012) 
oz. 73. členom ZJNPOV (Ur.l. RS št. 90/2012)  
 

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, 
na podlagi katerega, bo naročnik v skladu z določilom 5. odstavka 45. člena 

ZJNVETPS, podatke pridobil sam. 
 
2.5.1.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika,  
če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu z predpisi države, v kateri ima 
sedež, ali predpisi države naročnika  zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali 
več.  

 

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, 
na podlagi katerega, bo naročnik v skladu z določilom 5. odstavka 45. člena 

ZJVETPS, podatke pridobil sam. 
 
3.5.1.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika:  
 

 če je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.  
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 če je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.  

 če je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z 
njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je  opustil poslovno 
dejavnost ali je  katerem koli podobnem položaju.  

 če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi 
z njegovim poklicnim ravnanjem.  

 če mu naročnik na kakršnikoli koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno 
napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.  

 če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. 
členom ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal 
zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.  

 

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, 
na podlagi katerega, bo naročnik v skladu z določilom 5. odstavkA 45. člena 

ZJNVETPS, podatke pridobil sam. 
 

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri 

izvajanju javnega naročila v roku osmih dni od prejema poziva posredovati 

podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastniki in podatke o lastniških deležih navedenih 

oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

2.5.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti – 45. 

do 48.člen ZJNVETPS. 

 
2.5.2.1. Registracija dejavnosti 
Ponudnik mora predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je 
registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži 
izjavo ali potrdilo 

 

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D  
 
2.5.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje 
 
Ponudnik mora predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo 
takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež 
opravljali storitev, ki je predmet naročila. 
 

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D  
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2.5.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti – 45. do 48.člen 

ZJNVETPS 

 
2.5.3.1. Ne blokada transakcijskega računa 
 
Da gospodarski subjekt v preteklih šestih mesecih pred objavo tega razpisa na 
portalu javnih naročil ni imel blokiranega transakcijskega računa. 

 

Dokazilo:  Ponudnik  mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi račun 
ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa v preteklih šestih 
mesecih od dneva objave tega razpisa na portalu javnih naročil. Če ima ponudnik 
oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih 
bank kot ima odprtih računov.   

 

2.5.4. Ugotavljanje tehnične in/ ali kadrovske sposobnosti – 45. do 48. 

člen ZJNVETPS 
 
2.5.4.1.Ponudnik mora izpolnjevati formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje 
in imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, 
opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost,  izkušnje in ugled 
ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela. 
 

Ponudnik navede osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, 
ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo 
ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti. 
 

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G  

 

2.5.5. Ponudba s podizvajalci - 6. do 11. odstavek 74. člen ZJNVETPS 

 
Podizvajalec je v skladu s 16. a točko 2. člena ZJNVETPS gospodarski subjekt, ki je 
pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJNVETPS sklenil 
pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma 
gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
 
V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo 
prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. 
 
2.5.5.1. Ponudnik bo naročilo izvedel brez podizvajalcev 
 
Ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci poda izjavo, da bo javno naročilo izvedel brez 
podizvajalcev. 
 

Dokazilo: pisna izjava, da ne nastopa s podizvajalcem  Obr. H 
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2.5.5.2. Ponudnik bo naročilo izvedel s podizvajalci 
 
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več 
podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega 
izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.  
 
Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, mora ponudbenemu obrazcu 
predračuna Obr.B priložiti tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene, iz katere bodo 
izhajale cene in vrste del, ki jih bodo izvedli podizvajalci. 
 
Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora ponudbi priložiti: 

 izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvajal 
izvajalec skupaj z IZJAVO, da ima do nastopajočega podizvajalca 
poravnane vse nesporne obveznosti in POOBLASTILOM glavnega 
izvajalca za plačilo opravljenih oziroma prevzetih del oziroma dobav 
neposredno novemu podizvajalcu, na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije (pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu) Obr. P;  
 SOGLASJE podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega 

izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k 
neposrednemu plačilu); 

 IZJAVO podizvajalca na Obr. D1 

 SOGLASJE podizvajalca za PRIDOBITEV PODATKOV na obrazcu Obr. E 
 PODIZVAJALSKO POGODBO v originalu, iz katere bo nedvoumno 

izhajalo: 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna 

številka in transakcijski račun); 
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema 

posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; 
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del); 

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema 
glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del); 

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in 
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z 
njimi v celoti soglašajo; 

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz 
razpisne dokumentacije. 

 
Podatki iz prejšnjega odstavka so v skladu z 74. členom ZJNVETPS obvezna 
sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila.  
 

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična 
številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca), zgoraj zahtevano je 
potrebno predložiti za vse podizvajalce. Obrazca Obr.P in Obr. D1 se po potrebi 
kopirata. 
)Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni 
ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta 
del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe 
del, ki jih prevzemajo podizvajalci. 
 
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna. 
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V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, 
davčna številka in transakcijski račun podizvajalca).  

 
Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje 
sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik 
uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v 
ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če 
ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika 
in podizvajalce skupaj.  
 
Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi 
(zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri 
izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih 
ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za 
krivdno razvezo pogodbe.  
 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če 
ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil 
pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 11. odstavka 74. člena ZJNVETPS v 5-ih 
dneh po spremembi predložiti: 

 svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu 
podizvajalcu; 

 POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav 
neposredno novemu podizvajalcu in 

 SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

2.5.6. Dokazovanje referenc 

 
Ponudnik mora predložiti izpolnjen seznam referenc na obrazcu 13 in od 
investitorjev/naročnikov podpisana potrdila o opravljenih delih, ki so priloga te 
razpisne dokumentacije. 
 

Dokazilo: Kot dokazilo mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec seznam 
referenc (Obr. 13) in potrdila o opravljenih delih podobnih razpisanih v zadnjih petih 
letih z navedbo vseh zahtevanih podatkov. Naročnik si pridržuje pravico preverbe 
referenc. 
 
Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih podobnih delih podpisanih s strani 
investitorjev/naročnikov za opravljena podobna dela v vrednosti nad 100.000,00 EUR 
(brez DDV) v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe. V potrdilih mora biti navedena 
vrednost, datum in kraj opravljenih storitev z navedbo, da so bile opravljene po 
predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov investitorja.   
 

Izločilni pogoj: najmanj 2 opravljeni podobni deli v zadnjih petih letih. 

 
V primeru, da potrdilo investitorja ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in 
pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in 
standardi se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala.  

 



                                                         14/64                                                                      

2.6. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO - IZLOČITVENI 

KRITERIJI 
 

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz 
nadaljnjega postopka naročanja: 
 

 ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.5. SESTAVNI DELI 
PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne 
dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D), 

 ponujena storitev mora popolnoma ustrezati zahtevam iz razpisne 
dokumentacije, 

 ponudnik ne sme dati zavajajočih in neresničnih podatkov, 
 ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, 

ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov, 
 ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B, 

Obr. C, Obr. E, Obr. F, Obr. G, Obr.13. VZOREC POGODBE (vzorec 
pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen), ponudnik, ki ne nastopa s 
podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec: Obr. H,  

 ponudnik, ki nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec Obr. P, 
soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu, podizvajalskih pogodb, prilogo 
ponudbenemu obrazcu predračuna Obr. B iz katere izhaja sestava 
(kalkulacije) ponudbene cene, iz katere so razvidne cene in vrste del, ki jih 
bodo izvedli podizvajalci, 

 ponudba ponudnika, ki je imel blokiran transakcijski račun v preteklih šestih 
mesecih pred objavo tega razpisa na portalu javnih naročil, bo izločena iz 
nadaljnjega ocenjevanja, 

 ponudba mora biti veljavna najmanj do 8.12.2014, 
 ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi menico z menično izjavo kot 

garancijo za resnost ponudbe v višini 3.000,00 eur - garancija mora biti 
izstavljena naročniku Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina. 

 

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta v zadnjih treh letih ni pravilno, kvalitetno in 
pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z 
naročnikom na podlagi javnih naročil 
 
Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo 
ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe. 
 

2.7. IZDELAVA PONUDBE 

 

2.7.1. Oblika ponudbe 

 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vsi 
dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče 
naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. 
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Zaželeno je: 
 da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu: 

o PONUDBA (Obr. A) 
o PREDRAČUN (Obr.B) - če ponudnik nastopa s podizvajalci mora 

obrazcu priložiti kalkulacijo ponudbene cene v skladu z zahtevami iz 
točke 2.5.5.2. 

o FINANČNA ZAVAROVANJA 
o PONUDBENI POGOJI (Obr. C) 
o IZJAVA (Obr. D ) 
o IZJAVA (Obr. D1) 
o SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E) 
o IZJAVA (Obr. F) 
o POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI (Obr. G) 
o IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev oziroma 
o IZJAVA (Obr I) 
o IZJAVA (Obr. P), SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu  ter 

PODIZVAJALSKA POGODBA - če ponudnik nastopa s podizvajalci 
o Ponudnik oziroma vodilni partner mora predložiti (obrazci so lahko tudi 

kopije): potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je 
razvidno, da ni imel blokiranega računa preteklih šestih mesecih od 
dneva objave tega razpisa na portalu javnih naročil.  Če ima ponudnik 
oziroma vodilni partner odprtih več računov, mora predložiti toliko 
potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.   

o DOKAZOVANJE REFERENC, (Obr. 13) 
o VZOREC POGODBE (Obr.14) 
o ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA (Obr. 15) 
o IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU (Obr. 16) 
o IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA (Obr. 

17)  
o POPIS DEL (Obr.18) 
 

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo 
pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.  
 

2.7.2. Variantna ali alternativna ponudba 

 

Alternativne oziroma variante ponudbe niso dopustne. Upoštevanje razpisne 
dokumentacije je obvezno v celoti. 
 

2.7.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba 

 
Gospodarski subjekti lahko podajo tudi skupno ponudbo (npr. kot partnerji). Vsak 
partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne 
sposobnosti (Obr. D in Obr. E).  
 
V tem primeru mora vsak  izmed subjektov te skupne ponudbe izpolnjevati vse 
splošne pogoje in ekonomsko finančni pogoj. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo 
podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev. 
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Tehnično in kadrovsko sposobnost ter sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 
ter pogoj reference ponudniki izpolnjujejo skupno / kumulativno (dovolj, da izpolnjuje 
eden izmed subjektov skupne ponudbe), dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje 
teh pogojev torej poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. Finančna zavarovanja 
lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko jih 
predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve 
(višina, veljavnost,…), ki so določene v teh navodilih. 
 

Zahteve glede ponudbe skupine ponudnikov: 

 

- Obrazec PREDRAČUN  podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, 
skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v 
skupni ponudbi).  

- V obrazcu PONUDBA je potrebno  navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni 
ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi lahko navedejo tudi eno izmed 
pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral, v nasprotnem primeru bo naročnik 
vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi. 

- Skupina izvajalcev mora  k ponudbi priložiti tudi pravni akt o skupni izvedbi 

naročila (pogodba oz. dogovor), v katerem so natančno opredeljene naloge in 
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to ponudniki 
naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. 
 

2.7.4. Stroški ponudbe 

 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
 

2.7.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe 

 
V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če 
ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih 
naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. 

 

2.7.6. Veljavnost ponudbe 

 

Ponudba mora veljati najmanj do 8.12.2014. V primeru, krajšega roka veljavnosti 

ponudbe, se ponudba izloči. 
 

2.7.7. Ponudbena cena 

 
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€) z besedo in številko brez davka. Vsi stroški 
morajo biti vračunani v ceno. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju 
Zahteve in pogoji naročnika  (Obr. 15)  

 
Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe in jih 
izraziti tako v procentualni kot v nominalni vrednosti.    
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2.7.8. Rok plačila 

 
Plačilo se izvede v 45 dneh od prejema pravilno izstavljene situacije. 
 
V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti. 
 

2.7.9. Merila 

 

Edino merilo za izbor ponudbe bo upoštevana najnižja ponujena cena 
 
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po 
pravnomočnosti obvestila o izbiri. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe 
in ima naročnik pravico unovčiti jamstvo za resnost ponudbe. V primeru revizije se 
datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.  
  

2.7.10. Finančna zavarovanja 

 
Ponudnik mora predložiti: 

 

2.7.10.1. Za resnost ponudbe 
Ponudnik mora ponudbi  priložiti menico z menično izjavo izdano za resnost 
ponudbe, v višini 3.000,00 eur. Veljavna mora biti do 8.12.2014. 
 

2.7.10.2.Za odpravo napak v garancijski dobi 
 
Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s 
strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik 
izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega 
zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 5% pogodbene vrednosti. 
Garancija pokriva primere, če prodajalec ali Izvajalec v primeru okvare ali v primeru 
kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe 
v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot 
je garancijski rok. 
 
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj 
navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna 
garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme 
vsebovati dodatnih pogojev.  
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VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
Naziv banke 
Kraj in datum 
Upravičenec 
Garancija št. ___________ 
V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene 
med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  
______________ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, gradnjo) 
_______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je 
prodajalec (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. 
 
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po 
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor 
prodajalca (izvajalca) plačali znesek  _________ EUR, če prodajalec (Izvajalec) v 
garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, 
ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 
  
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje 

podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 
3. original Garancije št. _____/ _____ 

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, 
določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _________ . Po 
preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne 
glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu 
(izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (Izvajalec) ni uspel 
izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma 
prodajalec/Izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 

Banka 
(žig in podpis) 
 

Vse bančne garancije ali kavcijska zavarovanja morajo biti nepreklicne, brezpogojne, 

na prvi pisni poziv upravičenca in ne glede na kakršen koli ugovor izplačane 

upravičencu. 
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2.8. OSTALE DOLOČBE 

 

2.8.1. Primer ustavitve postopka 

 
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki 
bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali 
na nepristranskost revizijske komisije. 
 

2.8.2. Datum oddaje naročila 
 

Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila 
pravnomočna, pri čemer se šteje, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za 
vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega 
naročila. 
 

2.8.3. Dodatno naročilo 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu 
osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem 
sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo. 
 

2.8.4. Postopek s pogajanji 

 
Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega 
ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene 
ponudbe nepravilne, nesprejemljive, neprimerne oziroma so izpolnjeni kriteriji iz 34. 
in 35.člena ZJNVETPS, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto 
naročilo po postopku s pogajanji. 

 

2.8.5. Revizija postopka 

 
Ponudnik, ki ni bil izbran lahko v 3 delovnih dneh od prejema te odločitve v skladu z 
83. členom ZJNVETPS vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve 
o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati 
obrazložitev.  
Ponudnik lahko v roku 8 delovnih dni od prejema te odločitve v skladu s 24. in 25. 
členom Zakona o pravnem  varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS, št. 
48/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, ZPVPJN) vloži zahtevek za revizijo. 

 

2.8.6. Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb, odstop 
od izvedbe javnega naročila 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve ustavi že objavljen javni razpis 
pred potekom roka za odpiranje ponudb, brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti do kogarkoli. 
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Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 84. členom ZJNVETPS po roku za 
odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral 
nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek. 
 
Naročnik si v skladu s 5. odstavkom 84. člena ZJNVETPS pridržuje pravico do 
nesklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po sprejemu odločitve o oddaji 
naročila, o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno obvestil ponudnike ali kandidate, ki 
so predložiti ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati 
izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 

 

2.8.7. Varovanje skrivnosti 

 
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, 
zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih. 
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 II. PONUDBENI DEL 
 

Ponudniki naj glede na Navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz 

ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno 

dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu: 
  
1. PONUDBA (Obr. A) 
2. PREDRAČUN (Obr. B)  
3. FINANČNA ZAVAROVANJA 
4. PONUDBENI POGOJI (Obr. C) 
5. IZJAVA  (Obr. D) 
6. IZJAVA (Obr. D1) 
7. SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E) 
8. IZJAVA (Obr. F ) 
9. POTRDILA O USPOSOBLJENOSTI (Obr.G) 
10. IZJAVA (Obr. H) 
11. IZJAVA (Obr.I) 
12. IZJAVA (Obr. P) 
13. Ponudnik oziroma vodilni partner mora predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): 

potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni 
imel blokiranega računa v preteklih šestih mesecih od dneva objave tega razpisa 
na portalu javnih naročil.. Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več 
računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.   

14. DOKAZOVANJE REFERENC: Obr. 13.  
15. VZOREC POGODBE  (Obr.14) 
16. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA (OBR. 15) 
17. IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU (Obr. 16) 
18. IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA (Obr. 17) 
19. POPIS DEL (Obr.18) 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  1. Obr. A

            

Številka javnega naročila: 11 

 

PONUDBA št. ____________  
 

ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH 
ŽABLJAH 

 
   (ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa dela) 

 
Na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku, se prijavljamo na vaš javni razpis 
in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 

 

PODATKI O PONUDNIKU 
 

 
ŠTEVILKA PONUDBE 

 

 
Firma oz. ime ponudnika  

 

 
Zakoniti zastopnik ponudnika 

 

 
Matična številka 

 

 
Identifikacijska štev. za DDV 

 

 
Naslov ponudnika 

 

 
Kontaktna oseba  

 

 
Telefon 

 

 
Telefax 

 

 
E-pošta kontaktne osebe 

 

 
Številka transakcijskega računa 

 

 
Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe 

 

 

 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  Podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba 

 

 

1.1..  SKUPNA PONUDBA                                                                                                                       

 
 
Pri javnem naročilu ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V 
VELIKIH ŽABLJAH sodelujemo naslednji ponudniki: 
 

Zap.št.  Naziv ponudnika 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

 
 
(Ponudnik označi (obkroži, prečrta ) točko a) ali točko b) ter v primeru  da označi točko a), vpiše 
zahtevani podatek) 

a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja 
na enega ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer 
_________________________________________ . 
 
b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja 
na vse ponudnike iz skupne ponudbe.  
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1.2. POSLOVNI PODATKI PONUDNIKA IZ SKUPNE PONUDBE  
 

(ponudnik izpolni obrazec pod točko.1.2. za vsakega od skupnih ponudnikov. Če gre za skupno 
ponudbo, ni treba izpolnjevati podatkov v točki 1.Obr. A   razen v delu, ki se nanaša na kontaktno 
osebo). 

 
Popoln naziv in naslov ponudnika 

 

 
Matična številka: 

 

 
Identifikacijska številka za DDV: 

 
SI 

 
Številka transakcijskega računa 

 

 
Telefonska številka: 

 

 
Telefaks številka: 

 

 
E-pošta kontaktne osebe 

 

 

1.3. PODPISNIKI 

 

1.3.1. Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami morebitnih omejitev  
 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

 

1.3.2 Podpisnik pogodbe: 

 

Ime, priimek ter funkcija  

Ime, priimek ter funkcija  

 

 

Priloga temu obrazcu je tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba oz. 
dogovor) (slednji mora natančno opredeliti katera dela prevzema vsak izvajalec, 
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila). 
 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  Podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  2. Obr. B

                          
Številka javnega naročila: 11 

 

 
Ponudnik: 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
 
Ponudniki morajo ponuditi vsa razpisana dela  – dela. Naročnik bo vse ponudnike, ki 
ne bo ponudil vseh postavk po popisu, izločil. 

 
PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________ 

ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V 

VELIKIH ŽABLJAH 
 
 
 
Opis 

 
Cena v EUR brez DDV 

 
Skupaj  

 

 
POPUST v ZNESKU 

 

 

SKUPAJ v € brez DDV z odštetim 

popustom 

 

    

 

CENA V EUR z odštetim popustom in brez 

vključenega DDV 

 

 
Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika. 
Ponudbena cena vključuje vse stroške.. 
 
V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v 
nominalni vrednosti! 
 
Ponudbena cena vključuje vse stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z izvedbo 
predmeta tega naročila in je brez DDV. 
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NASTOPANJE S PODIZVAJALCI: 
 
Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti pogodbo z podizvajalcem  v kolikor ima 
podizvajalca, oziroma izjavo, da ne bo nastopal z podizvajalcem. 

 
Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji, v skladu z 10. odstavkom 74. člena 
ZJNVETPS, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je 
predhodno potrdil. 
 
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna. 
 
V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v 
nominalni vrednosti! 
 

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami in pogoji naročnika. 
 
Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  Podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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3. FINANČNA ZAVAROVANJA        

 

Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina   

     

Številka javnega naročila: 11 

 
 
Vsa zavarovanja oziroma izjave naj se glasijo na upravičenca Komunalno 
stanovanjsko družbo d.o.o.Ajdovščina. 
 

A) Za resnost ponudbe 
 
Ponudnik v ponudbi predloži menico z menično izjavo kot garancijo za resnost 
ponudbe v višini 3.000,00 eur. Veljavna mora biti do 8.12.2014.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  Podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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VZOREC 

 

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

 

Ponudnik: ______________________________________________________ 

  

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam upravičenca Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina, Goriška 

cesta 23b 5270 Ajdovščina, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost 

ponudbe za javno naročilo IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 

skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpolnjenih 

delih za znesek 3.000,00  EUR (z DDV).  

 

Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih: 

- če ponudnik po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali 

- če ponudnik po pozivu v roku, ki ga določi naročnik, pogodbe ne podpiše in vrne naročniku 

- če ponudnik, ki ga je naročnik pozval k predložitvi menice za dobro izvedbo obveznosti, tega v danem roku ne 

stori  

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. 

 

Menični znesek se nakaže upravičencu Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina na TRR SI56 0475 

1300 0120 476  odprt pri Novi KBM 

 

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. 

 Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 

 

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina, da predloži 

menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 

Menica je unovčljiva do 8.12.2014. 

Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih 

računov: ________________________________________ 

 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam 

banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 

 

Datum:  _________________ 

 

IZDAJATELJ MENICE 

(podpis in žig) 

 

  

Priloga: 

- bianco menica  
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  4. Obr. C

                   

Številka javnega naročila: 11 

 
Ponudnik: 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 

 

PONUDBENI POGOJI 
 

1. VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 8.12.2014 
 

2. ROK PLAČILA:  Plačilo se izvede v 45 dneh od prejema pravilno izstavljenega 
računa. 

 

3. CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) in brez davka. V ceni mora biti zajeti vsi 
stroški nastali z izvedbo naročila. 

 

4. KRAJ IN ROK:  

 Kraj izvedbe: Velike Žablje (Občina Ajdovščina) 

 Rok izvedbe: dokončanje 20.6.2015 

 Začetek : september 2014 

 Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega 
zapisnika in garancijski dobi 

 

5. OSTALA DOLOČILA: 

 
Izjavljamo, da bomo: 

 naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi 
predpisi in pravili stroke, 

 določili kontaktno osebo, ki bo: 
o zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila, 
o reševala in koordinirala naročnikove reklamacije 

Ime in priimek kontaktne osebe: 
 
_______________________________________ 
 

 vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno 
skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila 
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6. IZJAVE: 
 

 Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se 
v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in 
pogoji razpisne dokumentacije. 

 Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe. 
 Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli z 

izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in storitev 
izvedli v skladu z določili pogodbe in razpisne dokumentacije. 

 Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti najnižjo ocenjeno ali katerokoli 
ponudbo, ki ste jo prejeli. 

 Razumemo, da   variante ponudbe niso dopustne. 
 Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov 

in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju. 
 Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni 

dokumentaciji navedene podatke. 
 Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli 

spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali 
pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del. 

 Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo 
izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju 
pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja 
zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

 Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s 
postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel 
nobenih obveznosti. 

 
Ta obrazec je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: 

 

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 
 
po odprtem postopku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  Podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  5. Obr. D
                             

Številka javnega naročila: 11 

 
Ponudnik: 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 

 
 

 IZJAVA  
 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV 
Izjavljamo, 

 
da nismo bili (ali naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo), 
pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v 
nadaljnjem besedilu: KZ-1) in sicer: 
 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),  

 goljufija (211. člen KZ-1),  

 protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),  

 povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),  

 oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),  

 poslovna goljufija (228. člen KZ-1),  

 goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),  

 preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),  

 preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),  

 preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),  

 neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),  

 neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),  

 ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),  

 izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),  

 zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),  

 zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),  

 zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),  

 zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),  

 nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),  

 nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),  

 ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),  

 ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. 
člen KZ-1),  
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 pranje denarja (245. člen KZ-1),  

 zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),  

 uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),  

 izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),  

 davčna zatajitev (249. člen KZ-1),  

 tihotapstvo (250. člen KZ-1),  

 izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),  

 jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),  

 dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),  

 sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),  

 dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),  

 hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).  
 

Izjavljamo, da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov 
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami, v skladu z 77a. členom ZJN-2 , 81.a členom ZJNVETPS oz. 73. členom 
ZJNPOV.  
 

Izjavljamo, da nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu z predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika  zapadlih, neplačanih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov 
v vrednosti 50 eurov ali več.  
 

Izjavljamo  

 

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

 da nismo v stečajnem postopku ter ni bil za nas podan predlog za začetek 
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.  

 da nismo postopku prisilnega prenehanja, ni bil za nas  podan predlog za 
začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in nismo opustili 
poslovno dejavnost ali bi bili v   katerem koli podobnem položaju.  

 da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v 
zvezi z našim poklicnim ravnanjem. 

 da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. 
člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče 
razlage ali teh informacij nismo zagotovili. 

 da imamo plačane vseh zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja.  

 

Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 

številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu 

___________________, številka __________________ . 
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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). 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega 
dovoljenja. 

 
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. 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:  
 

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resnični. 

 
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. 
 
Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova 
zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega 
naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  6. Obr. D1
                             

Številka javnega naročila: 11 

 

 

 

 
Ponudnik: 
 
_____________________ 
 
Podizvajalec: 
_____________________ 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA 
 

Izjavljamo, 
 

- da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu z predpisi države, v kateri 
imamo sedež, ali s predpisi države naročnika nimamo zapadlih,  neplačanih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50 eurov ali več 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga  ponudbe, s katero se kot podizvajalci 
udeležujemo razpisa za: IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V 
VELIKIH ŽABLJAH. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resnični. 

 
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. 
 
Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova 
zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega 
naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig in podpis podizvajalca 
 

_________________________ 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  7. Obr. E

                

Številka javnega naročila: 11 

 

 

 SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 

 

1. 

 

Ponudnik: 

 

 Ulica:  

 Poštna štev. in kraj:  

 Davčna številka  

 Matična številka  

 

2. 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

 Ulica (naslov stalnega 
bivališča): 

 

 Poštna štev. in kraj:  

 Matična številka (EMŠO)  

 

3. 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

 Ulica (naslov stalnega 
bivališča): 

 

 Poštna štev. in kraj:  

 Matična številka (EMŠO)  

 
Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b 6a, 5270 

Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje (kot ponudnik in kot zakoniti zastopniki) 
skladno z 5. odstavkom 45. člena ZJNVETPS [Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 
72/11, 43/12 odl.US, 90/12 in19/14] in skladno z 22. členom Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega 
naročila po odprtem postopku, pridobi vse potrebne podatke iz uradnih evidenc (tako 
za ponudnika kot za zakonite zastopnike). 

 
____________________________________ 
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1) 

 
____________________________________  
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)      

 

 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  8. Obr. F

                              

Številka javnega naročila: 11 

 
Ponudnik: 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

 

 
IZJAVA  

 
 
Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku ob  
podpisu pogodbe  bianco menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti 
(z DDV). Rok veljavnosti je, datum prenehanja pogodbe plus deset (10) dni. 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za 

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH po 
odprtem postopku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  9. Obr. G           

             

 

Številka javnega naročila: 11 

 
Ponudnik: 
_____________________ 
 
_____________________ 

IZJAVA 
O KADROVSKI SPOSOBNOSTI 

 

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje 

tehnično osebje: 

 

Ime in priimek Naziv izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 

 
po odprtem postopku. 

 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina  10. Obr. H

                                     

Številka javnega naročila: 11 

 
Ponudnik: 
 
_______________________ 
 
_______________________ 

 
IZJAVA 

Ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci  
(* izjavo priloži le ponudnik, ki pri izvedbi ne nastopa s podizvajalci) 

 
 
  

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila ne bomo nastopali s podizvajalci.  
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 

  

IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 

 
po odprtem postopku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 

 

 



                                                         39/64                                                                      

Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 11. Obr. I 
      

Številka javnega naročila: 11 
 

PONUDNIK 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

______________________________ 

 

Izjavljamo : 
 

- da nudimo 45 dnevni plačilni rok za opravljeno storitev 

 

 

 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :  

 

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 

 

 

 

objavljen v portalu javnih naročil št.objave ________ z dne _________,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina   12. Obr. P  

        

Številka javnega naročila: 11 

 
Ponudnik: 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 

 
 

IZJAVA  
o nastopanju s podizvajalcem 

(* izjavo priložijo ponudniki, ki bodo pri izvedbi naročila nastopali s podizvajalci, pri 
čemer je potrebno to izjavo priložiti za vsakega izvajalca posebej, zato se ta obrazec 

po potrebi kopira) 

  

 
PODATKI O PODIZVAJALCU 

 
Firma oz. ime podizvajalca 

 

 
Zakoniti zastopnik podizvajalca 

 

 
Matična številka 

 

 
Identifikacijska štev. za DDV 

 

 
Naslov podizvajalca 

 

 
Kontaktna oseba  

 

 
Telefon 

 

 
Telefax 

 

 
E-pošta kontaktne osebe 

 

 
Številka transakcijskega računa 

 

 
Odgovorna oseba  podizvajalca 
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Vrste del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec: predmet, količina, 
vrednost, kraj in rok izvedbe teh 
del. 

 

 

 

IZJAVLJAMO, da imamo do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v 

predhodnih postopkih javnega naročanja. 

 

Naročnika POOBLAŠČAMO, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plačuje podizvajalcu. 

 
Prilogi te izjave sta: 

- SOGLASJE podizvajalca št. ______________ z dne ___________, na 
podlagi katerega lahko naročnik namesto glavnega podizvajalca poravna 
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca; 

- PODIZVAJALSKA POGODBA št. _______________ z dne ____________, ki 
vsebuje vse podatke zahtevane z razpisno dokumentacijo. 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 

 
po odprtem postopku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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13. POTRDILO O NEBLOKADI TRR 

 

Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina   

     

Številka javnega naročila: 11 
 
 
Ponudnik oziroma vodilni partner mora predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): 
potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel 
blokiranega računa v preteklih šestih mesecih od dneva objave tega razpisa na 
portalu javnih naročil.  Če ima ponudnik oziroma vodilni partner odprtih več računov, 
mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima odprtih računov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  Podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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14. DOKAZOVANJE REFERENC     Obr.13 

Naročnik: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina   
   

Številka javnega naročila: 11 

 
Ponudnik mora predložiti izpolnjen seznam referenc in od investitorjev/naročnikov 
podpisana potrdila o opravljenih delih, ki so priloga te razpisne dokumentacije. 
 
Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih podobnih delih podpisanih s strani 
investitorjev/naročnikov za opravljena podobna dela v vrednosti nad 100.000,00 EUR 
(brez DDV) v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe. V potrdilih mora biti navedena 
vrednost, datum in kraj opravljenih storitev z navedbo, da so bile opravljene po 
predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov investitorja.   
 

Izločilni pogoj: najmanj 2 opravljeni podobni deli v zadnjih petih letih  
 

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV  - REFERENCE 

 

Zap.št. Pogodbeni partner Predmet pogodbe Čas in kraj 

realizacije 

Vrednost pogodbe 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.  

 

   

6.     

 

7. 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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VZOREC POTRDILA O REFERENČNEM DELU 

 

 

 

1. Podatki o referenčnem delu 

 

 

Investitor/naročnik:__________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba investitorja/naročnika:________________________________ 

 

Izvajalec:_________________________________________________________ 

 

Kraj - objekt:_____________________________________________________ 

 

Čas izvedbe:______________________________________________________ 

 

Vrednost del:______________________________________________________ 

 

Številka in datum pogodbe:__________________________________________ 

 

Opis dejansko opravljenega dela: 

 

 

 

 

A) Potrdilo 

 
Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in 
pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo velja izključno za potrebe 
izvajalca pri kandidiranju na javnem razpisu za pridobitev posla. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: ________________________ 
 
 
 

Investitor/naročnik (ime in priimek 
pooblaščene osebe): 
________________________________ 

 Žig in podpis investitorja/naročnika 
_________________________ 
 

 
Kraj in datum: 

_________________________ 

Žig  in podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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15. VZOREC POGODBE         Obr. 14.  

 

Naročnik: Komunalno stanovanjska d5ružba d.o.o Ajdovščina 

                       

Številka javnega naročila: 11 

 

POGODBA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V 

VELIKIH ŽABLJAH 

 
ki jo dogovorita in skleneta : 
 
NAROČNIK: 
 

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 

Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina 
ki jo zastopa direktor mag. Egon STOPAR (v nadaljnjem besedilu kot 
naročnik) 
ID za DDV: SI 68647336 
Matična številka: 5210461000 
TRR.: 04751-0000120476 pri Novi KBM 
 

in 
 

 

IZVAJALEC: 
 

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

..……………………………………………… 
ki jo zastopa …………………………….(v nadaljnjem besedilu kot 
izvajalec) 
ID za DDV: ……………..…………………. 
Matična številka:…………………………… 
TRR:………………………………………… 

  

 Uvodna določba 
1. člen  

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi javnega  razpisa za izbiro izvajalca 
po odprtem postopku za IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V 
VELIKIH ŽABLJAH objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. 
št.______________ z dne __________________in na podlagi odločitve o oddaji 
naročila št. _________________ z dne ________________. 
 
 

 Predmet pogodbe 
2. člen 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa sprejme v  IZGRADNJO 
KANALIZACIJSKE HIŠNE PRIKLJUČKE V VELIKIH ŽABLJAH vključno z 
geodetskim posnetkom novega stanja zemljišča po končani gradnji. Dela se bodo 
izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji, razpisnih pogojih, ponudbi št. 
___________ z dne _________________ in v skladu z veljavnimi predpisi, normami 
in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste. Obseg, vrsta in 
kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali 
soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik. 
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Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila 
IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH. 

 

Kakovost dela 
3. člen 

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno 
določenem roku. 
 
Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati 
standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve 
kvalitete.  
 
Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo 
neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške 
ustavitve nosi izvajalec.   
 

 Pogodbena cena 
4. člen  

Skupna vrednost del po tej pogodbi znaša  __________________________ EUR 
(z besedo ________________________________________). 
 
V pogodbeni ceni ni vključen DDV 
 
Izvajalec jamči za fiksnost cen za pogodbena dela.  
V pogodbeni ceni je vključena tudi izdelava projekta izvedenih del (PID), izdelava 
geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji – geodetskega 
posnetka izvedenih del (z grafično situacijo in vrisanimi dolžinami, vrstah 
uporabljenih materialov, kotami pokrovov, dna jaškov, vtokov, iztokov, priključkov, 
profili,…)  ter  navodila za obratovanje in vzdrževanje (če je po zakonu potrebno). 
Vse v 4 izvodih in skladno z Zakonom o graditvi objektov   Pravilnikom o projektni in 
tehnični dokumentaciji  ter drugo zakonodajo, ki velja na tem področju. 
Geodetski posnetek izvedenih del mora biti predan naročniku tudi v digitalni obliki in 
skladno z navodili naročnika iz priloge. 
 
Ponudbena cena vključuje tudi vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila, 
vključno z garancijami in drugimi finančnimi zavarovanji. Cena v ponudbi vključuje 
tudi vse stroške transporta, zavarovanja, cestnih zapor, kontrole kakovosti, stroške 
deponiranja materiala in stroške komunalnih taks, dokazila o ustreznosti vseh 
vgrajenih materialov in vse ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih 
del, stroške pripravljalnih del in organizacije gradbišča, postavitve gradbiščne in 
obvestilne table, priključke na komunalne instalacije za potrebe delovišča in plačila 
porabe vode, elektrike, telefona,…ter stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh 
naprav in opreme, ki jo je izvajalec potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v 
prvotno stanje . 
 
Cena vključuje tudi stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javnih cestah, 
komunalnih vodih, sosednih objektih in okolici po krivdi izvajalca v celotnem obdobju 
gradnje. Izvajalec bo na svoje stroške poskrbel za morebitno polivanje ceste oz 
drugih površin z vodo, da se prepreči in omeji dvigovanje prašnih delcev. 
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Ponudbena cena zajema tudi vse stroške odvozov materialov in deponiranje, kot tudi 
stroške dovozov/zasipov, ne glede na oddaljenost ter druge stroške, ki izhajajo iz 
razpisne dokumentacije.  
Stroški  (postavke), ki niso posebej  zajeti v  predračunu – popisu  se ne 
obračunavajo posebej in so vključeni v cenah po enoti posameznih postavk. 
  

Obračun del in način plačila 
5. člen 

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. 
_________________ z dne _______________ in po dejansko izvršenih količinah, 
evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa. 
 
Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti na 
podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v petih 
izvodih do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 
V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz 
predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del. 
 
Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 14 delovnih dni od 
prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi 
postavkami iz situacije jo potrdi v višini nespornega zneska. 
 
Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek v roku 45 dni od dneva uradnega prejetja 
pravilno izstavljene situacije do višine 90% potrjene vrednosti, preostalih 10% pa po 
prevzemu del-objekta in  končnem obračunu.  
 
Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, 
sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu. 
Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 30 (tridesetih) koledarskih 
dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene 
gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe. 
V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti. 
 

  Roki izvedbe del 
6. člen  

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del 6. dan po podpisu te 
pogodbe s strani obeh strank, potem ko naročnik izpolni obveznosti iz sedmega 
člena te pogodbe in jih dokončati v roku ______________ dni po podpisu pogodbe  

 
Dejanski rok začetka in dokončanja del  bosta pogodbeni stranki določili s 
predhodnim dogovorom in z vpisom v gradbeni dnevnik. 
 
Podrobnejši roki za izvedbo del po tej pogodbi so razvidni iz terminskega plana, ki 
postane sestavni del te pogodbe. 
 
Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec preda, naročnik pa sprejme objekt v 
uporabo. 
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Izvajalec je upravičen do podaljšanja pogodbenega roka v primeru višje sile. V tem 
primeru se obojestransko ugotovi okoliščine in se jih vpiše v gradbeni dnevnik. Za 
ugotovljene dneve se podaljša rok dokončanja objekta. 
Vzrok za podaljšanje roka mora izvajalec sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane. 
 
Pogodbeni rok se podaljša tudi v primeru, če nastopijo dodatna in več dela, v obsegu 
preko 10% pogodbene vrednosti. V tem primeru se podaljša rok v sorazmerju 
obsega teh del, skladno z aneksom k pogodbi. 
 

 Obveznosti izvajalca 
7. člen 

Izvajalec je dolžan v desetih dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti: 
 

 podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za 
izvedbo del, 

 izročiti skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih 
ukrepov 
- na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje 
imovine in 
- zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v 
območje gradbišča, 

 izročiti pogodbe, sklenjene s podizvajalci oziroma pogodbe o skupnem 
nastopanju, za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 
 
Izvajalec se obvezuje: 
 

 izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z 
veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena 
funkcionalna sposobnost objekta; 

 izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom 
in ostalim veljavnim tehničnim normam; 

 omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova 
navodila pri posameznih vprašanjih; 

 za vsa dela pravočasno priskrbeti na svoje stroške vse potrebne izmere in 
kontrole na objektu  

 pridobiti na svoje stroške vsa originalna navodila ter navodila za obratovanje in 
vzdrževanje v slovenskem jeziku, potrdila, ocene, izjave, ateste, certifikate, poročila, 
vso potrebno dokumentacijo v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in 
druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki jih mora 
naročniku izročiti ob prevzemu del  

 obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del 

 na svoje stroške izvesti dogovarjanja in koordinacijo z lastniki objektov oziroma 
hišnih kanalizacijskih priključkov (glede točne lokacije priključkov, časovne izvedbe 
priključka, ažurno obveščanje investitorja o izvedbi priključka,… ), 

 poskrbeti za varnost in zaščito delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih 
objektov ter nositi odgovornost in stroške za morebitne njihove poškodbe, 

 izdelati varnostni načrt v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in Zakonom o 
graditvi objekta 
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 na svoje stroške izdelati načrt organizacije gradbišča  in dokazilo o zanesljivosti 
objekta v skladu z Zakonom o graditvi objekta ter jih v  dveh izvodih izročiti 
naročniku, 

 na svoje stroške izdelati in postaviti tablo za označitev gradbišča skladno z 
Zakonom o graditvi objekta 

 na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti, sprati in odpeljati ves 
nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) 
urediti v prvotno stanje. 
S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo 
vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo 
le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s 
stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi 
izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami. 
 

Obveznosti naročnika 
8. člen 

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred začetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v 
delo, izročil naslednjo dokumentacijo: 

 podpisano pogodbo, 

 tehnično dokumentacijo – projekt PZI  
 

Izvajanje naročila s podizvajalci 
9. člen 

Poleg svojega računa oziroma situacije mora izvajalec v primeru, če pri izvajanju 
naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem. 
Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci: 
 

Podizvajalci:  
(naziv, polni naslov, matična 
številka, davčna številka in 
transakcijski račun) 

Obseg in vrsta del: Predmet, količina, 

vrednost, kraj in rok 

izvedbe teh del: 

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
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_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 
______________________
_ 

 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če 
izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil 
pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti: 
 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu; 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 
novemu podizvajalcu in 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

Dodatna in več dela  
10. člen 

Nadzornik nadzoruje izvedbo pogodbenih del, daje navodila izvajalcu ter ga obvešča 
o spremembah tehnične dokumentacije, sprejema izvajalčeva obvestila in odločitve. 
Nadzornik zahteva tudi vse potrebne dokaze o predpisani kvaliteti del, ki se izvajajo 
ter o kvaliteti  materialov, ki se vgrajujejo. Skladnost vgrajenih proizvodov mora biti 
potrjena s certifikatom ali s tehničnim soglasjem. 
Nadzornik je dolžan redno mesečno potrjevati gradbeno knjigo. Vsaka vpisana 
količina del v gradbeni knjigi in podpisana s strani nadzornika se smatra za dokončno 
ugotovljeno količino izvršenih del. 
Nadzornik je pooblaščen, da v imenu naročnika polnopravno daje tudi naloge in 
naročila za vsa dodatna in več dela. Izvajalec pa se obvezuje izvršiti potrebna 
dodatna in več dela po naročilu nadzornika. 
Kot dodatna dela se smatrajo tista dela, ki niso predvidena v ponudbi, oziroma 
zahtevana izvedba ne odgovarja opisu iz ponudbe izvajalca. 
Kot več dela se smatrajo tista dela, pri katerih količine posameznih pozicij presegajo 
v ponudbi predvidene količine. Za več dela veljajo cene iz ponudbe, ki so oblikovane 
skladno s 4. in 5. členom te pogodbe. 
Izvajalec je dolžan pred začetkom dodatnih gradbenih del dostaviti enotno ceno 
nadzorniku, ki jo je dolžan odobriti, oziroma predložiti svoje pripombe v roku pet 
delovnih dni po prejemu.  Če nadzornik ne predloži v navedenem roku svojih 
pripomb se smatra, da s predloženo enotno ceno soglaša. Ta enotna cena se 
smatra za pogodbeno. 
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Dodatna dela, katera izvaja izvajalec po svojih kooperantih ali lastnih obratih, se 
obračunajo, če ni pri naročilu drugače dogovorjeno, na osnovi računa neposrednega 
izvajalca - obrtnika, s pribitkom 3% na vrednost teh del za kritje režijskih stroškov. 
Naročnik in izvajalec bosta za dodatna in več dela sklenila dodatno pogodbo oziroma 
aneks. 
 
 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del  
11. člen 

Naročnik bo izvajalcu zadrževal 10% vrednosti izstavljenih situacij za izvedena dela 
do uspešne primopredaje del in njihovega prevzema plus deset (10) dni, kot finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo del. 

 

Razdrtje pogodbe in prepoved cesije 
12. člen 

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po 
poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale 
škode. 
 
Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer 
pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka. 
 

Pogodbena kazen 
13. člen 

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati 
pogodbeno kazen v višini 5 (pet) promil za vsak dan zamude po terminskem planu, 
od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10% (deset procentov) skupne 
pogodbene vrednosti. 
 
Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 15% 
(petnajst procentov) vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del 
ne sledi terminskemu planu napredovanja ali zavrniti situacijo, če  niso izpolnjene 
druge pogodbene obveznosti. 
Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja zaradi zamujanja roka od pogodbene kazni 
po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 
 

Pregled in prevzem izvedenih del 
14. člen 

Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku petih dni pisno 
obvestiti naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela 
pripravljena za tehnični pregled in prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena 
vsa potrebna dokumentacija. 
 
O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne 
pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno 
zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi 
obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe. 
 
Izvajalec mora ob primopredaji objekta oz. najkasneje v roku 10 dni od datuma 
podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, slednjemu predati nepreklicno 
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bančno garancijo plačljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri 
zavarovalnici  v višini 5% (deset procentov) od pogodbene vrednosti kot garancijo, da 
bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti v garancijskem roku na stroške 
izvajalca, v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika. Naročnik v tem 
primeru zaračuna v breme izvajalca 3% (tri procente) pribitka na vrednost del za 
kritje svojih manipulativnih stroškov. 
 
Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal bančne garancije oz. 
ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo pomanjkljivosti v 
garancijski dobi. Naročnik si pridržuje pravico zadržati plačilo situacij v višini 10% 
(deset procentov) od pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne dostavi garancije iz 
prejšnjega odstavka. 
Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in 
nepoškodovan. 

 

Garancijska doba 
15. člen 

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 5 let (60 mesecev), šteto od dneva 
dokončnega prevzema.   
 
Garancijski znesek znaša 10% obračunske vrednosti. Garancija pokriva primere, če 
izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi 
zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi 
napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok, (to je 5 leta od 
datuma prevzema objekta). 
 
Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev in 
začnejo teči z dnem dokončnega prevzema pogodbenih del s strani naročnika. 
 
V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki 
so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala. 
 
Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od 
dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima 
naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na 
stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja, ob uporabi bančne garancije iz 
predhodnega člena. 
 

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo 
16. člen 

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu 
dajati navodila. 
Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi 
na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, 
sicer je naročniku odškodninsko odgovoren. 
 
Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je: _______________________ 
 
Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, 
je ________________________________________ 
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Nadzornik del je: ______________________________ 
 
Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi 
pogodbeni stranki v roku treh dni. 
 

 

Zavarovanje objekta 
17. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del pri zavarovalnici zavaroval na svoje 
stroške delo in opremo po tej pogodbi, od njegove polne vrednosti do dneva 
dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v 
sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo. 
Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno 
zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, 
uničenjem in tatvino. 
 

Protikorupcijska klavzula 
18. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
 

19.člen 
Komunalno stanovanjska družb d.o.o.. Ajdovščina ne sme naročati blaga, storitev ali 
gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic 
subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo 
ali njegov družinski član: 

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali 
- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več ko 5% deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije  
javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. 
 
Pogodba sklenjena v nasprotju s predhodnim odstavkom  je nična.  
 

Končne določbe 
 20. člen 

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, 
naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo. 
 

21. člen 
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Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki 
so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe 
enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega 
roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in 
začnejo veljati po sklenitvi aneksa. 
 

22. člen 
Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to 
pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o 
graditvi objektov. 
 

23. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, 
reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o 
sporu odločilo pristojno sodišče. 
 

 24. člen 
Pogodba je sestavljena v šestih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode 
in izvajalec tri izvode. 
 
Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s 
predajo zahtevane bančne garancije iz 11. člena te pogodbe. 
 

25. člen 
Sestavni del pogodbe je: 

 ponudba izvajalca št. _____________ z dne ______________________ 

 razpisna dokumentacija, 

 bianco menica kot garancija za dobro izvedbo del, 

 bančna garancija oz. ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za 
odpravo napak v   garancijskem roku, 

 
 
 
 
 
 
 
Številka: 
Datum: 
 

 
Datum: 

NAROČNIK: IZVAJALEC: 
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. 
Ajdovščina 
 
DIREKTOR 
mag. Egon STOPAR 
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16. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA     Obr.15 

 

Naročnik: komunalno stanovanjska družba  d.o.o. Ajdovščina 

      

Številka javnega naročila: 11 
 
 

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA  

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za 
 

IZGRADNJO KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 

 

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna 
 
Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del 
v javnem naročilu. 
 
Ponudba mora biti narejena na osnovi popisa del, ki ga  ponudniki prevzamejo z 
razpisno dokumentacijo in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v 
Navodilih ponudnikom . 
 
Ponudba mora biti izdelana po načinu enotnih cen za mersko enoto za posamezna 
dela z veljavnostjo na dan izstavitve ponudbe.  
V pogodbeni ceni mora biti zajeta tudi izdelava geodetskega načrta novega stanja 
zemljišča - geodetskega posnetka objekta skladno z navodili naročnika ter izdelava 
navodila za vzdrževanje in obratovanje (če je potrebno) vse skladno z  Zakonom o 

graditvi objektov ( ZGO-1) Uradni list RS, št.102/2004-UPB, in 14/2005 popravek, 
92/2005 – ZJC-B, 111/2005 – ODLOČBA US, 93/2005 – ZVMS in 126/2007 – ZGO-
1B, 108/2009 – ZGO-1C, 61/2010- ZRud-1, 20/2011 –odl.US:U-l-165/09-34 in 
57/2012 – ZG-1D), Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.list RS 
št.55/2006)  ter drugo zakonodajo, ki velja na tem področju. 
Cene so fiksne. 
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del, brez kakršne koli odgovornosti do 
izvajalca. Prav tako si naročnik pridržuje pravico razpolaganja z izkopanim 
materialom. 

Ponudba mora poleg cene vsebovati še: 

a)  Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih so bile sestavljene 

enotne cene in     

bodo služili za eventualna poznejša dela:  

  Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče. 
       V ponudbenih cenah morajo biti zajeti vsi stroški navedeni v določilih popisov 
del. 
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b)  Enotne cene, vnesene v posamezne postavke morajo vsebovati vse stroške 

navedene v splošnih določilih popisa, in tudi eventualni strošek koordinacije in 

manipulacije, oz. režijski pribitek. 
V kolikor ponudnik nudi dodatni popust tudi to navede posebej  izven popisnih listov. 
Ob tem je potrebno točno definirati za katero vrsto del in v kakšni višini se popust 
daje. Ponudnik ponudbo odda na potrjenih popisnih listih, ki jih je prejel z razpisom. 
Upoštevanje originalnega popisa in količin je obvezno v celoti. V ponudbi se 
nepredvidena dela obračunajo v določenih procenti na vsa dela in prikažejo posebej. 
Vsi dodatni pripisi k popisu se ne upoštevajo. Vse morebitne pomanjkljivosti iz 
popisa del naj evidentirajo ponudniki ločeno od popisa in  jih predložijo kot prilogo 
popisu, ker jim investitor v fazi izvedbe ne bo priznaval dodatnih stroškov nejasnosti 
oziroma  pomanjkljivosti popisnih postavk del. 
 

c) Ponudnik predloži naslednje priloge: 

 Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi 
prilikami okoli objekta. 

 Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni 
material in ostala oprema  na skrbi izvajalca glede zaščite pred poškodbami. 

 Izjavo o odgovornem vodji del na gradbišču. 

 Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in 
da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh. 

 Okvirni terminski plan napredovanja del in plačil situacij 

 Izjavo, da bo materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, 
izvajalec     prevzel in obračunal dobro naročnika. 

 

2. Splošni  pogoji izvajanja del: 

 
Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z 
lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže 
si mora zagotoviti izvajalec sam.  
Stroške v zvezi s povzročeno škodo in  poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je 
predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih in drugih 
premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam. 
 
Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa originalna navodila ter navodila za 
vzdrževanje in obratovanje v slovenskem jeziku, dokazila, potrdila, meritve, ocene, 
certifikate, izjave, ateste vso potrebno dokumentacijo v skladu z Zakonom o varstvu 
pri delu in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah 
konstrukcijskih elementov in drugih preiskav . 
Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča 
uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to 
potrebno. 
 
Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, 
odpeljati ves     nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično 
dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene 
oziroma poškodovane zaradi njegovega dela. 
Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in 
standardov. 
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Ponudnik mora v enotnih cenah za enoto mere zajeti vse stroške, kot so: 

 organizacija dela na objektu; 

 pomožna dela 

 zavarovanje opreme za primere požara, splazitve, vlomov in podobnega, do 
pogodbenega zneska 

 dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje 

 stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč, izvajalcu se 
priznavajo odvozi izkopov in drugih materialov le na razdalijah v okviru 
popisa 

 vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela; 

 manipulativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o 
izvajanju del  

 za izračun cen dodatnih del se uporabijo kalkulativne osnove 
Uporabljajo se lahko gradbeni proizvodi, ki morajo imeti pridobljene ustrezne listine o 
skladnosti na podlagi 
harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih 
standardov, katerih 

  

uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano 
uporabo (Ur.l. RS 

 

št. 88/2005 in 97/2006), ter so označeni z znakom CE, ali gradbeni proizvodi, za katere so si 
tisti, ki so dali 
proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko 
tehnično  
soglasje (ETA), ali gradbeni proizvodi, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slov. 
standardi. 
 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 
Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  Podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
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ZVAJALCI GEODETSKIH POSNETKOV 

KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V UPRAVLJANJU KSD d.o.o. Ajdovščina 

 
 

ZADEVA:       NAVODILO ZA DOSTAVO GEODETSKIH PODATKOV O POSNETIH 

VODIH 

      

 
 
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, ima vzpostavljen GIS sistem 
komunalnih vodov. 
Za nemoteno vnašanje sprememb oziroma novo izgrajenih vodov kanalizacije 
potrebujemo naslednje podatke: 
 
 
1. kopijo terenske skice z vpisanimi številkami lomnih točk izmerjenih v GK sistemu 

ali dwg situacija z oznakami točk 
- poleg številke točke kratica T ali d  (teren ali dno) z vpisano globino od terena 

do vrha cevi 
kar ni obvezno, če je globina vpisana v ascii datoteko, ki je sestavni del podatkov 
- opis jaškov (globina, dimenzije) 
- opis materiala in profila posameznega odseka 
- vpis vtočnih kot ali globin priključkov v jašek 
- topografski znaki na cevovodih (jašek, blatnik, iztok,)  
- smer toka kanalizacijskega voda 
- pri cestnih požiralnikih profil vsedalnika in kota iztoka 
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2. ASCII datoteka točk, ki mora vsebovati: 
- Številko točke 

- Koordinato Y v GK sistemu 

- Koordinato X v GK sistemu 

- Absolutno višino terena oziroma dna cevi 
- Globina od terena do dna cevi ( v kolikor je vpisana v skici ni potrebno, da je 

vpisana tudi v ASCII datoteki) 
Kot je razvidno iz primera tabele morata biti podana minimalno dva podatka za 
višinsko določitev lomne točke cevovoda. 
Če so v skici vpisane globine in kratice terena ali cevi potem je lahko ASCII datoteka 
navadna datoteka z podatki iz prvih štirih kolon (številka točke, Y koordinata, X 
koordinata in H izmerjene točke) 
 

 

 

PRIMER ASCII DATOTEKE 

 

 

     Št. toč.               Y                             X                H-TEREN     GLOBINA       H-
CEVI 
 
     1   405894.097    83974.185              1.00    126.519 

     2   405904.282    83972.150   127.334    0.82   

     3   405913.579    83969.146              1.00    126.528 

     4   405918.644    83969.228   127.782            126.782 

     5   405920.581    83969.902   127.287    0.35 

 

 

 

 

 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo: 
 

 

Kontaktna oseba:  Jože Velikonja 

e-mail:                   ksda.geodet@siol.net 
Tel:                        (05)  365 9713 

Mobitel:                041   636 268 

 

 

 

mailto:ksda.geodet@siol.net
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17. IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU     Obr.16 
 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZIntPK), 
je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja 
voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v 
vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV, od ponudnika zaradi zagotovitve 
transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, dolžna pridobiti izjavo 
oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s 
ponudnikom. 
Zakon določa, da mora za fizične osebe izjava vsebovati ime in priimek, naslov 
prebivališča in delež lastništva. 
 
Naprošamo vas, da obrazec izpolnite in nam ga dostavite na naslov Komunalno 
stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c.23b, 5270 Ajdovščina 
 
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih 
dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe! 
 

Ponudnik: _______________________ 

 

MŠ: ____________________________ 

 

Izbran za izvajalca za   

 

IZGRADNJO KANALIZACIJSKH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 

 
 

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE PRAVNE 

OSEBE  (navesti vse pravne osebe udeležene v lastništvu ponudnika; tihe 
družbenike, gospodarske subjekte, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe šteje, da so povezane s ponudnikom1 ) s firmo in matično 

številko ): 

 

IN SLEDEČE FIZIČNE OSEBE (navesti ime in priimek, naslov in delež lastništva): 

                                            
1 527. člen ZGD 
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da: 

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem); 
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba); 
- so koncernske družbe; 
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali  
- so povezane s podjetniškimi pogodbami. 
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Datum:______________________ 

 
 

Podpis ponudnika:_____________ 

 

 

18. IZJAVE, KI IZHAJAJO IZ ZAHTEV IN POGOJEV NAROČNIKA (iz poglavja 16) 

   Obr. 17 
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19. PONUDBENI POPIS DEL       Obr.18 
Ponudnik izpolni ponudbeni popis in izračuna rekapitulacijo. 
 
OPOZORILO: morebitno prečrpavanje odplak, podtalnice, meteornih in izvirnih 
vod,… ali drugi ukrepi v času izdelovanja in priključevanja novih kanalov na 
obstoječega, mora biti zajeto v enotnih cenah postavk. Črpanje vode iz gradbene 
jame mora biti zajeto v enotnih cenah postavk. 
 
Vsa potrebna pripravljalna dela, ki se nanašajo na stroške ureditve gradbišča; 
zavarovanje obstoječega stanja ( fasade hiš, ograj, drevja,…), gradbiščna tabla,  
obvestilne in opozorilne table, postavitev in odstranitev kontejnerjev, skladišč, 
začasnih delavnic, delovnih platojev, sanitarij, deponij za materiale, začasnih 
priključkov el. energije in vode se ne obračunavajo posebej in so vključene v ceni po 
enoti posameznih postavk v predračunu, prav tako vsa potrebna čiščenja med 
gradnjo in po zaključku del, ko je potrebno gradbišče pospraviti in vzpostaviti v 
prvotno stanje. 
 
Pri gradbenih delih v bližini objektov mora izvajalec evidentirati stanje okoliških 
objektov in obstoječe infrastrukture in ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov. 
(fotodokumentacija, zapisnik) in to vkalkulirati v enotne cene. Med gradnjo voditi 
geodetsko spremljavo in sprotno izdelovati geodetske posnetke. V posnetke se 
evidentira tudi vse ostale inštalacije, na katere se naleti med gradnjo (vzporedni 
poteki, križanja itd.) 
 
Pokrovi jaškov morajo biti z gumi tesnilom, zaklepom in protihrupni, dno 
kanalizacijskih jaškov se podbetonira, med jaškom in zabetoniranim pokrovom se 
izvede nosilni betonski prstan, pokrovi jaškov so načeloma polni (izjemoma so z 
odprtinami za potrebe prezračevanja in to tam, kjer ni pritoka meteorne vode in niso 
moteči z vonjem) – vse mora biti zajeto v ceno jaškov in pokrovov. 
 
Priključek na PE (poliesterski) jašek se izvede po priloženi skici (izvrtino v 
poliesterski jašek se izvede z kronskim svedrom, zatesnitev z poliestersko maso z 
obeh strani ali gumi tesnilom ). 
 
Če ni drugače specificirano, je v vsaki postavki zajet ves potreben material (dobava) 
ter delo za izvedbo! 
 
Vsa izkopna dela in transporti materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v 
raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine – 
materialov v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in 
potrebne transportne poti v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. 
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V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je potrebno upoštevati  dela in ukrepe 
po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu, pregled bočnih strani izkopa vsak 
dan. Prav tako je potrebno v cenah upoštevati plačilo vseh komunalnih taks in drugih 
stroškov z deponiranjem in izdajo dokazil. 

 
Povsod kjer so navedeni tipi ali znamke artiklov se navede in v nadaljevanju doda 
besedo »ali enakovredni«. 
Ogled Projekta za izvedbo je možen na sedežu naročnika. 

  

 

 

REKAPITULACIJA 
 
 

IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV V VELIKIH ŽABLJAH 
 
 

 
Opis 

 
Cena v EUR brez DDV 

 
Skupaj  

 

 
POPUST v ZNESKU 

 

 

SKUPAJ v € brez DDV z odštetim 

popustom 

 

   

 

CENA V EUR z odštetim popustom in brez 

vključenega DDV 
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Kraj in datum: 
 

_________________________ 

Žig  Podpis ponudnika: 
 

_________________________ 
 


