
1. Ponudba

PONUDNIK:

PONUDBA št. _______________

za

__________________________________________________
__________________________________________________

(naziv javnega naročila)

Ponudbo dajemo za sklop (ustrezno označite):

☐  Sklop I: Izvedba gradbeno-obrtniško-instalacijskih del
☐  Sklop II: Dobava ter montaža opreme za alternativno energetsko oskrbo

Ponudnik nastopa (ustrezno označite):
☐  sam
☐  s skupno ponudbo
☐  s podizvajalci

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



 

Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



2. Podatki o ponudniku

PODATKI  O PONUDNIKU

Naziv:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Naslov banke:

Telefon:

Telefaks:

E - naslov:

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Opomba: 
V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec  kopirati za vsakega posameznega ponudnika, 
ki je naveden v Seznamu partnerjev v skupni ponudbi.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



3. Seznam partnerjev v skupni ponudbi

SEZNAM PARTNERJEV V SKUPNI PONUDBI

V primeru skupne ponudbe glavni partner in partnerji izpolnijo spodnjo tabelo:

Naziv Vrsta del, ki jih bodo izvajali
Delež *
(v %)

Vodilni partner

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner 4

Partner 5

*ki jih bo prevzel v odnosu na skupno vrednost ponudbe

Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Opomba: 
Obrazec ponudnik predloži le v primeru, da bo oddal skupno ponudbo s partnerji. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



4. Seznam podizvajalcev

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci:

Zap
. št.

Naziv podizvajalca

Vrednostni 
delež v % od 

skupnega 
posla

Predmet

1.

2.

3.

4.

5.

Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Opomba: 
Obrazec ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje 

podizvajalcem. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



5. Podatki o podizvajalcih s soglasjem

PODATKI  O PODIZVAJALCIH

Naziv:

Polni naslov:

Zakoniti zastopnik podizvajalca:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefon:

Telefaks:

E - naslov:

Odgovorna oseba podizvajalca 
za izvedbo razpisanih del:

Podatki o vrsti del in vrsti blaga

Vrsta del: 

Količina del:

Vrednostni delež v % od skupnega posla:

Vrednost brez DDV:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec _____________________________________________________________________ ,
                                                                              (naziv in naslov podizvajalca)

soglašam,  da  naročnik  naše  terjatve  do  izvajalca  (ponudnika,  pri  katerem  bomo  sodelovali  kot 
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš 
transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in 
bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Datum: Žig: Podpis:

Opomba: Obrazec ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v 
izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in 
ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



6. Izjava ponudnika o sprejemu razpisnih pogojev in o izvedbi del

PONUDNIK:

IZJAVA PONUDNIKA 

O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV

Spodaj  podpisani,  zastopnik/pooblaščenec  ponudnika,  ki  se  prijavlja  na predmetno javno naročilo 
izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno 
javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo. 

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov: 
− če bomo podali neresnične ali zavajajoče podatke v ponudbi,

− če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev, 
če ne bomo odpravili  morebitne formalno nepopolne ponudbe, oziroma če ne bomo predložili 
finančnih zavarovanj posla ali kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire  
z nami sklene pogodbo,

− če bomo kršili določbe pogodb, sklenjenih v poslih na podlagi te prijave. 

Izjavljamo, da:
− za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni ponudnik ne kot partner pri  

skupnem poslu. Zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali  
nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe 
bodo označene kot nepravilne;

− so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo resničnost  
prevzemamo popolno odgovornost;

− ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v 
veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

− v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;

− lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za 
potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna 
dokazila  iz  uradnih  evidenc  s  katerimi  se  dokazuje  izpolnjevanje  v  razpisni  dokumentaciji  
postavljenih pogojev;

− razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih  s strani oseb, ki so  
prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe  izvedbe predmetnega javnega naročila pripravljeni  
izročiti naročniku;

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



− bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki 
bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo;

− se strinjamo z Vzorcem pogodbe in ne oporekamo njenim določilom.

Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



7.  Ponudbena cena

PONUDNIK:

PONUDBENA CENA
za sklop I: Izvedba gradbeno-obrtniško-instalacijskih del

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za 
naslednjo ponudbeno ceno:

Rekapitulacija za vrsto del Ponudbena cena v EUR

Gradbeno-obrtniška dela (brez DDV)

Strojne instalacije (brez DDV)

Električne  inštalacije (brez DDV)

Skupaj vrednost brez DDV

Popust _______ %

Skupaj ponudbena vrednost brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj ponudbena vrednost z DDV

S podpisom potrjujemo da:
− je ponudbena cena oblikovana na podlagi cen na enoto iz ponudbenega predračuna po načelu »klju

−  v roke«, cene so fiksne do predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni 
popusti;

− naročilo  se  obvezujemo  izvesti  skladno  s  terminskim planom,  vendar  najkasneje  150  dni  po 

podpisu pogodbe;

− ponudba velja 90 dni po roku za oddajo ponudb,

− bomo javno naročilo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega 

izvajalca,

− nudimo rok plačila 30 dni po prejetju pravilno izstavljene začasne ali končne situacije.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



8. Ponudbena cena

PONUDNIK:

PONUDBENA CENA
za sklop II: Dobava in montaža opreme za alternativno energetsko oskrbo

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za 
naslednjo ponudbeno ceno:

Rekapitulacija za vrsto del Ponudbena cena v EUR

Strojne instalacije (brez DDV)

Električne inštalacije (brez DDV)

Skupaj vrednost brez DDV

Popust _______ %

Skupaj ponudbena vrednost brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj ponudbena vrednost z DDV

S podpisom potrjujemo da:
− je ponudbena cena oblikovana na podlagi cen na enoto iz ponudbenega predračuna, v njej so zajeti 

vsi stroški in morebitni popusti;
− naročilo  se  obvezujemo  izvesti  skladno  s  terminskim planom,  vendar  najkasneje  180  dni  po 

podpisu pogodbe;

− ponudba velja 90 dni po roku za oddajo ponudb,

− bomo javno naročilo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega 

izvajalca,

− nudimo rok plačila 30 dni po prejetju pravilno izstavljene začasne ali končne situacije.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



9. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev

PONUDNIK:

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

a. ponudnik  ali  zakoniti  zastopnik  ponudnika  ni  bil  pravnomočno  obsojen  zaradi  kaznivih  dejanj 
določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena 
kot: 

• hudodelsko združevanje, 

• jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, 

• goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev 
finančnih obveznosti, 
• pranje denarja, 

• goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v  smislu 1. člena Konvencije o 
zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti in za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim 
ravnanjem;

b. nismo v stečajnem postopku;
c. na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili  

prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali  
določbami države naročnika 

d. na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili  
davkov  v  skladu  z  zakonskimi  določbami  države,  v  kateri  ima  sedež,  ali  določbami  države 
naročnika;

e. nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS št. 69/2011 – ZintPK-UPB2),

f. na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2  oziroma 81. a 
člena ZJNVETPS;

g. zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek 
ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli 
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;

h. imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je  
registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Prav tako soglašamo, da bomo, v primeru, če bomo v okviru javnega naročila izbrani kot najugodnejši 
ponudnik s popolno ponudbo, na poziv naročnika slednjemu v roku 8 dni od prejema poziva, 
posredovali podatke o:

− svojih  ustanoviteljih,  družbenikih,  vključno  s  tihimi  družbeniki,  delničarji,  komanditisti  ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z njimi povezane družbe. 

Datum: Žig: Podpis:

10. Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev

PODIZVAJALEC:

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

a. nismo v stečajnem postopku;
b. na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili  

prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali  
določbami države naročnika 

c. na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili  
davkov  v  skladu  z  zakonskimi  določbami  države,  v  kateri  ima  sedež,  ali  določbami  države 
naročnika.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Datum: Žig: Podpis:

Opomba: Obrazec ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v 
izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev,  je potrebno obrazec kopirati in 
ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



11. Pooblastilo za pridobitev podatkov

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

________________________________________________________________  (naziv  pooblastitelja) 

pooblaščam naročnika _______________________________________________________________, 

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila za ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

z oznako JN_______________:

− pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence;

− pridobi  od  Okrožnega  sodišča  (stečajne  pisarne)  potrdilo,  da  zoper 

ponudnika/podizvajalca ni uveden ali začet oz. ponudnik/podizvajalec ni v postopku prisilne 

poravnave, stečaja ali likvidacije

Podatki o pravni osebi: 
Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka:

Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Opomba:
Skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije se obrazec predloži tudi za partnerje v skupni 
ponudbi oz. podizvajalce. Obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



12.  Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV  IZ KAZENSKE 
EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

________________________________________________________________  (naziv  pooblastitelja) 

pooblaščam naročnika _______________________________________________________________, 

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila za ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

z oznako JN_______________ pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz Kazenske evidence 

RS.

Podatki o zakonitem zastopniku:
Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega 
zastopnika:

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Opomba:
V primeru predložitve skupne ponudbe se dokazila o izpolnjevanju pogojev predložijo za vse 
zakonite zastopnike vsakega posameznega ponudnika posebej. Obrazci izjav se kopirajo v 
potrebnem številu.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
_________________________
_________________________
_________________________
(Navedite davčni organ)

13. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz DURS-a

                                                                                                                               IZPOLNI 
URADNA OSEBA 
Prejeto:____________________      Številka:______________________

VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI 
KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA, V ZVEZI 

S PLAČILI DAVKOV OZIROMA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

PODATKI O VLOŽNIKU
☒ Naročnik
☐ Kandidat oziroma ponudnik

- naziv SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MUSKA SOBOTA 
- sedež ŠOLSKO NASELJE 12, MURSKA SOBOTA 
- davčna številka: 54021839

PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU (če podatke pridobiva naročnik)
- naziv__________________________________________________________________

____ 
- sedež 

_____________________________________________________________________ 
- davčna številka: |__|__|__|__|__|__|__|__|

Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ za podatke o 
izpolnjevanju obveznosti kandidata oziroma ponudnika v zvezi s plačili obveznih dajatev v 
skladu z zakonskimi določbami države naročnika, in sicer: (označite zahtevane podatke)

• podatek  o  višini 
obveznih dajatev, ki jim je potekel rok plačila, in so v uradnih evidencah evidentirane, po 
stanju na dan prejema tega zahtevka;
• v okviru prejšnje 
alineje,  ločeno podatek  o  višini  dajatev,  v  zvezi  s  katerimi  je  odložen začetek  davčne 
izvršbe, ali pa je začeta davčna izvršba zadržana;
• podatek  o  višini 
obveznih dajatev,  v zvezi s katerimi je  dovoljen odlog oziroma obročno plačilo  davka, 
oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti;

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



• podatek  o  višini 
naknadno odmerjenih obveznih dajatev, iz odločb, ki so bile v postopku davčnega nadzora 
kandidatu oziroma ponudniku (ali njegovemu pravnemu predniku) izdane v zadnjih petih 
letih pred prejemom zahtevka (če odločba še ni pravnomočna, se navede tudi v kateri fazi 
odločanja je zadeva);
• druge podatke iz 
uradnih evidenc davčnega organa, ki so povezani z izpolnjevanjem obveznosti v zvezi s 
plačili obveznih dajatev (podatek o tem, ali je pri ponudniku v teku postopek davčnega 
inšpekcijskega  nadzora;  podatek  o  tem,  ali  je  bila  ponudniku v obdobju  dveh let  pred 
prejemom zahtevka pravnomočno izrečena globa).

Podatki se pridobivajo glede izpolnjevanja obveznosti v zvezi s plačili:
☒ prispevkov za socialno varnost
☒ davkov.

V/Na: _______________, dne ______________                  Podpis zakonitega 

zastopnika/pooblaščenca vložnika

____________________________________

Soglašamo, da davčni organ naročniku razkrije podatke, navedene v tej vlogi (če 
podatke pridobiva naročnik)

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca kandidata oziroma ponudnika

                          _________________________________

Opomba:  Skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije se obrazec predloži tudi za partnerje v skupni ponudbi oz. podizvajalce. Obrazci 
izjav se kopirajo v potrebnem številu.

14. Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev

PONUDNIK:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

− imamo  plačane  vse  zapadle  obveznosti  do  podizvajalcev  v  predhodnih  postopkih 

javnega naročanja;

− je  znašal  naš  povprečni  letni  prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let  2011, 

2010,  2009 (oziroma v  obdobju  poslovanja,  če  poslovni  subjekt  posluje  manj  kot  tri  leta) 
_________________________EUR;

− v zadnjih 6 mesecih, vključno z datumom objave javnega naročila na Portalu javnih 

naročil, nismo imeli blokiranih poslovnih računov;

− imamo bonitetno oceno SB ___________ po Basel II.

Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



15. Seznam referenčnih del

PONUDNIK:

SEZNAM REFERENČNIH DEL

Ponudnik prijavlja sledeče reference: 

Zap.
št.

Naročnik
Naziv objekta in vrsta 

del
Leto izvedbe

Vrednost del brez 
DDV

1.

2.

3.

4.

5.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Datum: Žig: Podpis:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



16. Referenčno potrdilo

REFERENČNO POTRDILO

Spodaj podpisani

NAROČNIK

NAZIV NASLOV KONTAKTNA OSEBA

IME IN 
PRIIMEKTELEFON

E-MAIL

(ustrezno izpolni)

potrjujemo, da je 

PONUDNIK 

uspešno opravil dela v okviru svoje funkcije na

OBJEKT(U)
NAZIV 

ČAS IZVEDBE DEL od do
DATUM IZDAJE UPORABNEGA 
DOVOLJENJA IN ŠT.  ODLOČBE (v 
kolikor je bilo zahtevano)
SKUPNA VREDNOST DEL
(brez DDV)
DELA, ZA KATERA JE BIL IZVAJLEC 
ODGOVOREN 
(vrsta gradnje, klasifikacija CC-SI, ipd.)

(ustrezno izpolni)

v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Datum: Žig: Podpis potrjevalca reference:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



17. Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izvedbo naročila

PONUDNIK:

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA 
IZVEDBO NAROČILA

Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

− bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno 

izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, 
pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila.

V prilogi tega obrazca ponudnik podaja:

− Osnutek programa za izvedbo del  s  terminskim in finančnim planom,  kjer  se  prikaže 

zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz v obliki diagrama kritičnih 
mejnikov. 

− Pisno izjavo o rešitvi odlaganja odvečnega materiala na deponijo. Izjavo potrdi zbiralec 

odpadkov, pri čemer mora biti iz izjave razvidno, da ima ponudnik na lastne stroške zagotovljeno 
zemljišče za odlagališče oziroma deponijo (skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri  
gradbenih delih, Uradni list RS, št. 34/2008).

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Datum: Žig: Podpis:

Opomba: Obrazec se zahteva samo za sklop I.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



18. Izjava o referencah odgovornega vodja del

PONUDNIK:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
ODGOVORNEGA VODJA DEL 

Odgovorni vodja del za izvedbo javnega naročila __________________________________  

________________________________________________________________________bo:

 

Ime in priimek

Strokovna izobrazba

Delovne izkušnje

Podatki o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo:

Datum potrdila

Številka potrdila

V prilogi tega obrazca ponudnik podaja:

− kopija pogodbe o zaposlitvi ali kopija obrazca prijava o zaposlitvi (M1/2) ali kopija  podjemne 
pogodbe oz. podizvajalske pogodbe, s katero bo  izkazal, da bo imel na razpolago odgovornega 
vodjo del,

− kopija potrdila o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo del.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Datum: Žig: Podpis:

Opomba: Obrazec se zahteva samo za sklop I.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



19. Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev

PONUDNIK:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV 

Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. pri gradnji oz. vgradnji in montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C 

v vrednostih več kot: 
− 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 
− 250 g/l,  brez vode, za druge barve,  z razlivnostjo najmanj 15 m²/l  pri  mo i�  
pokrivanja z 98 % motnostjo, 

− 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost 
je  manjša od 15m2/l,  laki,  barvami za les,  talnimi premazi  in talnimi barvami, 
barve, premazi za kovine, 

c) materiali  na  osnovi  lesa,  pri  katerih  so  emisije  formaldehida  višje  od  zahtev  za 
emisijski razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST 
EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

2. pri gradnji oz. vgradnji in montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali materialov 
oz.  gradbenih  proizvodov,  pri  katerih  emisije  hlapnih  organskih  spojin  presegajo 
vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, 
SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

3. bomo pri gradnji: nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal 
oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabi les, ki bo izviral iz zakonitih virov.

4. bodo straniš
5. a imela dvojno splakovanje, pri 
6. emer se bo upoštevala zahteva, da ne smejo porabiti več kot 6 l vode 

za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V primeru, 
da se bo vgrajevalo brezvodne pisoarje bomo upoštevali, da se mora 
uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma 
brez tekočine.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Izjavljamo,  da  bomo  najpozneje  pred  primopredajo  objekta  naročniku 
izročili tehni
no dokumentacijo proizvajalca ali  drugo ustrezno dokazilo, iz katerih bo 
izhajalo, da smo zgoraj navedene zahteve izpolnili.

Datum: Žig: Podpis:

Opomba: Obrazec se zahteva samo za sklop I.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



20. vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

FINANČNO ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke ali zavarovalnice:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija  ali kavcijsko zavarovanje številka:

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu za javna naročila dne __________________ za 
____________________________________________________________  (ime  razpisa),  sklop  št. 
_____________________________________________  (št.  in naslov sklopa) za potrebe naročnika 
__________________________  je  ponudnik  _______________________  dolžan  za  resnost  svoje 
ponudbe na javnem razpisu priskrbeti naročniku bančno garancijo (oz. kavcijko zavarovanje) v višini 
najmanj _______________ EUR.

Banka (oz. zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih, če:
a. ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 
b. ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti obvestil o sprejemu njegove ponudbe:

o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
o ne  predloži  ali  zavrne  predložitev  bančne  garancije  za  dobro  izvedbo  pogodbenih 
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se,  da  bomo v  15  dneh  po  prejemu naročnikovega  prvega  pisnega  zahtevka  plačali  
naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku 
navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in 
navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije (oz. kavcijskega zavarovanja) mora biti predložen banki (oz. 
zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije  (oz. kavcijskega zavarovanja) v 
skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije (oz. kavcijskega zavarovanja) št. ____________/___________

Ta  garancija   (oz.  kavcijsko  zavarovanje)  se  znižuje  za  vsak,  po  tej  garanciji  (oz.  kavcijskem 
zavarovanju) unovčeni znesek.
Ta garancija (oz. kavcijsko zavarovanje) velja vse dotlej,  dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj  
citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko  
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro in pravočasno 
izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe – to je do 
vključno ________________

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; 

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Če  od  vas  ne  prejmemo  nikakršnega  zahtevka  za  izplačilo  garantiranega  zneska  oz.  zneska  iz 
kavcijskega zavarovanja  do ________,  ta garancija  (oz.  kavcijsko zavarovanje) preneha veljati  ne 
glede na to, ali nam je vrnjena-o. Ta garancija (oz. kavcijsko zavarovanje) ni prenosljiva-o.

Morebitne spore med upravičencem in banko (oz. zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v 
kraju sedeža upravi
enca.

Banka oz. zavarovalnica
(žig in podpis)

21. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI

Naziv banke ali zavarovalnice:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija  ali kavcijsko 
zavarovanje številka:

V skladu s pogodbo, št.  _____________ z dne __________ sklenjene med ___________________ 
(naziv  upravičenca) in   ______________________________________________________  (naziv 
izvajalca)   za izvedbo _______________________________________________________________ 
sklop št. __________________________________________________________ (št. in naslov sklopa) 
v  skupni  pogodbeni  vrednosti  __________________________  EUR  je  izvajalec  dolžan  izvesti 
_________________________________________  v  skupni  vrednosti  _________________EUR  v 
roku _________________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po 
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _____________________ EUR, če izvajalec svoje 
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgornji 
citirani pogodbi.  

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena izvedba del  
tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije  (oz. kavcijskega zavarovanja) v skladu z 

zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki  

so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije (oz. kavcijskega zavarovanja) št. ____________/___________
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Ta garancija (oz. kavcijsko zavarovanje) se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta  garancija  (oz.  kavcijsko  zavarovanje)  velja  najkasneje  do  _______________.   Po  poteku 
navedenega 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 izvajalcu podaljša pogodbeni 
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije 
oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko (oz. zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v 
kraju sedeža upravičenca.

Banka oz. zavarovalnica
(žig in podpis)
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22. Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V 
GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke ali zavarovalnice:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija  ali kavcijsko 
zavarovanje številka:

V skladu  s  pogodbo  __________________________________  (naziv  pogodbe,  številka  pogodbe,  
datum), sklenjeno med _________________________________ (polno ime in naslov upravičenca) in 
__________________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo ________________________ 
________________________ (predmet pogodbe) v vrednosti _________________ EUR, je izvajalec 
dolžan predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Na podlagi navedenega se kot izdajatelj te bančne garancije nepreklicno zavezujemo, da vam bomo na 
vaš  prvi  poziv,  ne  oziraje  se  na  veljavnost  in  pravne  učinke  uvodoma  omenjene  pogodbe  in  
odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do maksimalne višine 
 __________________________ EUR.

Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, na 
prvi poziv plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem 
zahtevku navedete, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski 
dobi ni izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Zahteva za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije  (oz. kavcijskega zavarovanja) v skladu z 

zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki  

so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije (oz. kavcijskega zavarovanja) št. ____________/___________

Garancijo (kavcijsko zavarovanje) lahko uveljavlja le naročnik ali njegov pravni naslednik.

Ta garancija (kavcijsko zavarovanje) se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija (kavcijsko zavarovanje) velja do vključno ________________________.

Če bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije (kavcijskega zavarovanja) zahteval, da se 
izvajalcu podaljša garancijski rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti svojih obveznosti, bo 
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banka  (zavarovalnica)  podaljšala  to  finančno zavarovanje  za  izpolnjevanje  obveznosti  izvajalca  v 
garancijskem roku pod enakimi pogoji ter za zahtevani čas.

Morebitne spore med upravičencem in banko (oz. zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v 
kraju sedeža upravičenca.

   Banka oz. zavarovalnica
(žig in podpis)

23. Vzorec pogodbe za sklop I

Naročnik: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, 
Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota, 
ki jo zastopa ravnatelj Ludvik Sukič,
davčna številka: SI54021839

in

Izvajalec: ________________________________________________________
________________________________________________________
ki ga zastopa direktor _________________________ 

Transakcijski račun št.: ______________________________,
Matična št. ______________________,
ID za DDV: __________________________,  

sklepata

POGODBO št. ________________
za sklop I: Izvedba gradbeno-obrtniško-instalacijskih del

UVODNE DOLOČBE
1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca številka _______, z dne _______ za javno naročilo z 
naslovom  »_______________________________________________________________________«, 
ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil« dne __________, s št. ____________

PREDMET POGODBE
2. člen
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S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v 
pogodbenem roku in za pogodbeno ceno, izvedel naslednja dela:

− izvedba gradbeno-obrtniško-instalacijskih del za MIC Pomurje;

− odprava pomanjkljivosti;

− izvršitev ostalih del v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbo 
izvajalca.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »ključ v roke«.

3. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
− z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

− s projektno dokumentacijo PGD/PZI številka _______ , ki jo je izdelal ____________,

− predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte,

− v  skladu  z  navodili  za  informiranje  in  obveščanje  javnosti  o  kohezijskem  in  strukturnih 
skladih  v  programskem  obdobju  2007-2013  -  označevanje  z  oglasnimi  deskami  in 
razlagalnimi tablami (dosegljiva na www.svlr.gov.si);

− s ponudbo izvajalca številka _____________ , z dne _________ (zajet ponudbeni predračun).

Navedeni dokumenti so sestavni deli predmetne pogodbe, pri čemer se v primeru neskladja uporablja 
hierarhija dokumentacije kot izhaja iz zgornjega odstavka.

POGODBENI ROK

4. člen

Naročnik bo izvajalca uvedel v delu najkasneje v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe. Izvajalec  
se zaveže, da bo začel z deli v roku 3 delovnih dni po uvedbi v delo, in jih končal najpozneje 150 dni  
po podpisu pogodbe. 

Pred  pričetkom  del  mora  izvajalec  predložiti  terminski  in  finančni  plan  in  ga  uskladiti  z  učnim 
procesom na šoli. Šola si pridržuje pravico, da v določenih dnevih, ko bi bil moten šolski proces (kot  
npr. pisanje mature) izvajalec del ne izvaja.

Roki se lahko spremenijo le v navedenih primerih:
− če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti,  ne odpraviti  in se jim tudi ne 

izogniti;
− zaradi ukrepov upravnih organov.

Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku v pisni obliki pred potekom rokov, spremenjene 
roke pa mora potrditi naročnik.

Izvajalec mora naročniku podajati  pisna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega 
plana.
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POGODBENA VREDNOST DEL 

5. člen

Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena po načelu »ključ v roke« in znaša:

Vrednost brez DDV
Davek na dodano vrednost (DDV)
Vrednost z DDV
Z besedo:

6. člen

V pogodbeni ceni iz prejšnjega člena so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s 
predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z 
veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in 
funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 
% (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo »ključ v roke« med drugimi tudi pomeni:
− da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na ponudbeno ceno,

− da so v ponudbeni  ceni  vključeni  stroški  in riziki,  ki  bodo morebiti  nastali  zaradi  nepopolne,  
pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije,

− da  so v ponudbeni  ceni  vključeni  stroški,  ki  bodo morebiti  nastali  zaradi  vplivov gradnje  na 
sosednje objekte in/ali infrastrukturo.

Pogodbena cena zajema tudi:
− stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;

− stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

− nastavitve vključno s morebitnim kalibriranjem, 

− zagon, testiranje in meritve vključno s poročili, 

− šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, 

− navodila za obratovanje in vzdrževanje,

− izdelava načrta evakuacije s požarnim redom,

− vse potrebne certifikate oz. potrdila, geodetski posnetek,

− izdelavo ali najem in koriščenje, montažo ter demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, 
ograj ipd.;

− stroške  prevozov,  raztovarjanja  in  skladiščenja  na  gradbišču  ter  notranjega  transporta  na 
gradbišču;

− stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve 
prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

− stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih  
poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov odizvajalec 
onesnažil;
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− stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v 

− asu gradnje;

− stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec 
obvezno upoštevati;

− stroške za popravilo morebitnih škod, ki  bi nastale na objektu kot celoti  oz.  delu objekta, 
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih kot posledica izvajanja  
del;

− stroške morebitnih odškodnin proti tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica izvedbe del;

− stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške 
nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri  
čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenš

− ino in nostrificirani od ooblaščene institucije v RS;

− stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Pravilnikom lokalne deponije, ne 
glede na oddaljenost deponije od gradbiš

− a;

− stroške navodil za obratovanje in vzdrževanje;

− stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naro

− niku;

− stroške, povezane z upoštevanjem Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013;

− morebitne nenaštete stroške, a za izvedbo in funkcioniranje objekta neobhodno potrebne ostale 
stroške.

Glede ponudbene cene dodatno veljajo vse dolo
be iz razpisne dokumentacije, vezane na navodila
ponudnikom.

7. člen

Izvajalec si je pred oddajo ponudb ogledal lokacijo izvedbe del in je seznanjen z vsemi relevantnimi  
dejstvi.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče kot tudi projektna dokumentacija, po kateri 
bo dela izvajal, in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za 
delo,  nepopolne  in/ali  neustrezne  dokumentacije  ter  se  zavezuje,  da  bo  tovrstne  pomanjkljivosti  
ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi  
zaradi  tega  trpel  rok  gradnje,  kakovost  vgrajenega  materiala  ali  izvedenih  del,  funkcionalnost  
posameznih delov ali objekta kot celote.

OBRAČUN IN PLAČILA

8. člen
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Izvajalec  bo  izvršena  dela  obračunal  z  začasnimi  mesečnimi  situacijami  in  s  končno  obračunsko 
situacijo za celoten obseg izvršenih del. 

Izvajalec bo posamezno situacijo, ki se glasi na naročnika dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika 
do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto  
situacijo.  Če ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo,  je  dolžan v navedenem roku 
potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev o  
tem, ali se sporni del prizna ali zavrne.

Ponudnik  mora  svojemu  računu  oziroma  situaciji  obvezno  priložiti  račune  oz.  situacije  svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

Naročnik bo skladno z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008,  
19/2010, 18/2011 odslej ZJN-2) podizvajalcem sam neposredno izvedel plačila.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval  30.  dan po uradno prejetih in potrjenih začasnih in  končni 
obračunski situaciji  oz. v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti  
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010, 4/2011, 45/2011, 22/2012, 37/2012) in pogoji sofinanciranja 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

9. člen

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del.

Skrajni rok za izstavitev končne obračunske situacije izvajalca je 30 dni po določenem končnem roku 
za izvedbo del. Na ta dan morajo biti izpolnjene tudi vse pogodbene obveznosti na strani izvajalca  
(odpravljene  pomanjkljivosti  ugotovljene  na  tehničnem  pregledu,  predana  bančna  garancija  za 
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, ipd…). 

Zastopnik naročnika bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku 
v izplačilo. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan po uradno prejeti in potrjeni situaciji ter ob 
pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi bančno garancijo za odpravo 
pomanjkljivosti v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

10.člen

Podatki o podizvajalcih:  
Podizvajalec št. 1

Naziv:

Polni naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:
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Vrsta del: 

Količina del:

Vrednost del brez DDV:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

(v primeru relevantnosti)

Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik 
plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila podizvajalcem se lahko izvedejo v rokih in na enak način 
kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili ZJN-2.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji  obvezno priložiti  račune oziroma situacije svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno 
razvidno naslednje:

− del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

− del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

− 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,

− izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

− in ostale vsebine iz 71. člena ZJN-2, pri čemer so podatki iz 8. odstavka 71. člena obvezna  
sestavina  pogodbe  o  izvedbi  naročila,  prav  tako  pa  so  neposredna  plačila  podizvajalcem 
obvezna.

Izvajalec  se  prav  tako  zavezuje,  da  bo naročniku  v roku 10 delovnih  dneh po sklenitvi  pogodbe 
predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

11.člen

Naročnik se zaveže:
− predati izvajalcu potrjeno projektno dokumentacijo PZI v dveh izvodih in v digitalni obliki;

− dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za 
prevzeti obseg del potrebne;

− omogočiti izvajalcu priključek za električno energijo, telefon in vodo, potrebno za izvajanje 
pogodbenih del. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti  
merilnike porabe posameznega medija;

− sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo;
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− tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 
na izvršitev prevzetih del;

− urediti plačilne obveze, izhajajoče iz pogodbe;

− da bo prijavil pričetek del pri pristojni inšpekciji za delo.

12.člen

Izvajalec se zaveže:
− pogodbeno  dogovorjeno  delo  opraviti  vestno,  pošteno  in  skladno  s  to  pogodbo,  tehnično 

dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke;
− da bo še pred podpisom pogodbe pregledal gradbišče in projektno dokumentacijo ter v roku 10 dni  

od  podpisa  pogodbe  opozoril  naročnika  na  morebitne  neskladnosti,  pomanjkljivosti  in 
nepravilnosti  le-te,  sicer  mu  v  prihodnje  ne  gre  pravica  sklicevati  se  na  take  neskladnosti, 
nepravilnosti in pomanjkljivosti;

− da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil  
naročniku garancijo banke ali enakovredno garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo del v višini 
8 % pogodbene vrednosti brez DDV, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo še 30 dni od 
izteka pogodbenega roka, skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije;

− da bo hkrati  z  izstavitvijo končne situacije izročil  naročniku garancijo banke ali  enakovredno 
garancijo zavarovalnice, nepreklicno in brezpogojno ter unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 
% pogodbene vrednosti brez DDV kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi, 
skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, veljavno 3 leta od končnega prevzema del;

− da bo, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne 
preiskave.  Če  bo  dokazan  sum  o  neustreznosti  materiala  ali  izvedenih  del,  bo  stroške  takih 
preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

− da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kakovosti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v 
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno  
izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

− da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in nadzornemu organu naročnika vzorce 
le-teh na vpogled in odobritev;

− da  bo  še  pred  pričetkom  del  koordinatorju  za  varstvo  pri  delu  pripravil  načrt  organizacije 
gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke 
za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo;

− da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal  vso potrebno tehnično dokumentacijo  v 
skladu z veljavno zakonodajo in ostalo predpisano dokumentacijo o kakovosti izvedenih del (npr.  
atesti, geodetski posnetek, certifikati, garantni listi ...);

− da  bo  ob  dokončanju  del  seznanil  uporabnika  z  obratovanjem objekta  in  ga  uvedel  v  delo  z 
vgrajenimi napravami;

− da bo izdelal  geodetski posnetek in predložil  vsa dokazila o zanesljivosti  objekta.  Izvajalec je 
seznanjen, da so navedena dela te točke in dokumentacija vključena v pogodbeno ceno.

− da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri 
delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
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− zagotoviti  morebitne  cestne  zapore  za  potrebe  gradbišča;  izvedel  vse  potrebne  zakoličbe  in  
varovanja komunalnih vodov; 

− upoštevati  kakovostnejšo rešitev, če pride v projektni dokumentaciji  do nasprotij  (npr. popis − 
grafična rešitev);

− da bo naročniku predal očiščen objekt;

− da bo dnevno očistil del objekta, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil;

− da bo ruševine in ostanke pri  gradnji  odlagal  na za to predvidene deponije,  kar bo dokazal  z  
ustreznimi potrdili;

− večja  dela,  dela  ki  povzročajo  prekomeren  hrup,  prekomerno  onesnaževanje  ter  nasploh 
onemogočajo normalen pedagoški proces opravil v času, ko v stavbi ne poteka pedagoški proces. 
Izvajalec v času ko poteka pouk lahko opravlja določena dela, če s tem ne moti oziroma ovira 
izvedbe pouka. Dela, ki povzročajo prekomerne emisije, ki bi motile reden potek pouka izvajalec 
lahko izvaja po 16:00 uri oziroma med vikendi, ko so prostori objekta prazni oziroma, ko se v njih 
ne izvaja vzgojno – izobraževalna ter z njo povezane dejavnosti.

13.člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta Čista in dnevno,
na svoje stroške, odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati Pravilnik o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po kon
anem delu mora objekt in okolico zapustiti 
isto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naro
nik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

14.člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko 
sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno 
zakonodajo oziroma še najmanj 10 let  po izpolnitvi  pogodbenih obveznosti  za  potrebe naknadnih 
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga 
za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec  se  zavezuje,  da  bo  zagotovil  dostop  do  celotne  dokumentacije  v  zvezi  s  projektom 
ministrstvu,  organu upravljanja,  organu za  potrjevanje,  revizijskemu organu in  drugim nadzornim 
organom  vključenim  v  izvajanje,  upravljanje,  nadzor  ali  revizijo  javnega  razpisa  ter  njihovim 
pooblaščencem,  in  sicer  tudi  po  izpolnitvi  pogodbenih  obveznosti  oziroma po  poteku  pogodbe  o 
izvedbi projekta.

Revizijska  sled  mora  omogočati  predstavitev  časovnega  zaporedja  vseh  dogodkov,  povezanih  z 
izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih 
evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij,  ki  so potrebne,  da se predstavi zgodovinski  
zapis  o  pomembnejših  dogodkih  oziroma  aktivnostih  povezanih  s  shranjenimi  podatki  in 
informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
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Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene  
informacije.  Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati  njihovo neoporečnost  in uporabnost  v 
vsem času hranjenja informacij.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev t. i. gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z 
zakonodajo, ki veljala v trenutku izvajanja del.

GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

15.člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Za zamenjane  
dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.
Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del za:

− gradbena dela: 10 let 

− vgrajeno opremo: 2 leti

− obrtniška in instalacijska dela: 3 leta

− vsa ostala razpisana dela: 3 leta
po uspešno opravljenem prevzemu del.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije 
so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

V primeru,  da  se v garancijski  dobi  pojavi  napaka zaradi  nesolidnega dela ali  materiala,  jo mora  
izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.
Če  izvajalec  v  primernem roku ne  odstrani  napake  in  se  z  naročnikom ne  dogovori  za  nov rok 
odstranitve,  bo  naročnik odstranitev  napake  poveril  drugemu izvajalcu  na stroške izvajalca  iz   te 
pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na 
vrednost  teh  del  za  kritje  svojih  manipulativnih  stroškov.  V  kolikor  izvajalec  stroškov  odprave 
pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo 
pomanjkljivosti v garancijskem roku.

PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

16.člen

Kakovostni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta 
in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. 

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:
− izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

− odpravil vse pomanjkljivosti na tehničnem in kakovostnem pregledu ter ko bodo pridobljene 
izjave vseh soglasodajalcev oz. izvedencev, da ni ovir za izdajo uporabnega dovoljenja,

− predal naročniku vso potrebno dokumentacijo,

− usposobil uporabnika za upravljanje z vgrajeno opremo.
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S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo pomanjkljivosti  
v garancijski dobi.

17.člen

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela bodo pogodbene stranke izvršile pregled morebitnih še  
odprtih  reklamacij  ter  se  po  potrebi  dogovorile  za  podaljšanje  bančne  garancije  za  odpravo 
pomanjkljivosti  v  garancijski  dobi.  V primeru  odprave  vseh  pomanjkljivosti  se  opravi  dokončna 
predaja objekta (superkolavdacija).

POGODBENA KAZEN

18.člen

Če  izvajalec  preda  objekt  z  zamudo  po  svoji  krivdi,  ima  naročnik  pravico  zaračunati  izvajalcu 
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za 
vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od skupne  
vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

V  kolikor  izvajalec  do  zahtevanega  roka  ne  izstavi  končne  obračunske  situacije  in  izpolni  vseh 
obveznosti  iz  pogodbe,  je  izvajalec  dolžan  naročniku  povrniti  vso  gospodarsko  škodo  in  plačati  
pogodbeno kazen skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa zaradi neupravičeno 
prekoračenega roka.

PREDSTAVNIKI PO POGODBI

19.člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik projekta) je Blaž Gerenčer.
Pooblaščeni predstavnik ponudnika je ____________________________
Nadzornik del po tej pogodbi je podjetje _________________________________________________, 
ki za odgovornega nadzornika del imenuje ________________________________________
Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je __________________________

PRENEHANJE POGODBE, REŠEVANJE SPOROV

20.člen

Če izvajalec:
− postane nesolventen ali je v stečajnem postopku, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo 

dolgov,  če  je  v  prisilni  poravnavi,  če  je  kot  pravna  oseba  sprejela  sklep  o  zapiranju 
gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), 
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če je imenovan stečajni  upravitelj  na kateri  koli  del njegovega podjetja ali  sredstev ali  če 
izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

− ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem 
roku, ki mu ga določi naročnik;

− ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kakovosti in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, 
ki mu ga določi naročnik;

− prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

− zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu 
ga določi naročnik; 

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v 
višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je  
naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati  
škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvršitev 
del.

21.člen

Naročnik lahko prekine pogodbo v primeru, če je izvajalec bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga 
je naročnik pisno opozoril,  izvajalec pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. 
kršitve ni odpravil. Kot kršitev se smatra tudi neizpolnitev s strani naročnika potrjenega terminskega 
plana. V primeru prekinitve pogodbe ali prekinitve na željo naročnika je ta dolžan poravnati izvajalcu 
pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih in potrjenih del.

22.člen

Niti naročnik, niti izvajalec ne bodo brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo 
izdano, razen če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega) prenesli na tretjo osebo pogodbe 
ali dela pogodbe ali kakršno koli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

23.člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v  
skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

24. člen

Skladno s 14. členom Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011)  je 
pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

− pridobitev posla ali 

− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
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− 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; 

nična.

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE 

25. člen

Izvajalec  mora  najkasneje  pri  sprejemu  in  izročitvi  objekta  naročniku  posredovati  tehnično 
dokumentacijo  proizvajalca,  iz  katere  izhaja,  da  uporabljeni  gradbeni  proizvodi  izpolnjujejo 
naročnikove zahteve iz 4.6 točke razpisne dokumentacije.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi 
javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

KONČNE DOLOČBE

24.člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko izvajalec 
predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Spremembe in dopolnitve pogodbe pogodbeni stranki dogovorita v pisni obliki s sklenitvijo aneksa k 
predmetni pogodbi.

25.člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva 
(2) izvoda.

V ____________________, ________________ V Murski Soboti, ________________

Izvajalec: Naročnik:
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

___________________, _____________

____________________________________

Ludvik Sukič, ravnatelj

____________________________________
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26. Vzorec pogodbe za sklop II

Naročnik: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, 
Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota, 
ki jo zastopa ravnatelj Ludvik Sukič,
davčna številka: SI54021839

in

Izvajalec: ________________________________________________________
________________________________________________________
ki ga zastopa direktor _________________________ 

Transakcijski račun št.:  ______________________________,
Matična št. ______________________,
ID za DDV: __________________________,  

sklepata

POGODBO št. ________________
za sklop II: Dobava in montaža opreme za alternativno energetsko oskrbo

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca številka _______, z dne _______ za javno naročilo z 
naslovom  »_______________________________________________________________________«, 
ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil« dne __________, s št. ____________

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v 
pogodbenem roku in za pogodbeno ceno, izvedel naslednja dela:

− dobava in montaža sončne elektrarne, enote za soproizvodnjo toplotne in električne energije 
ter vakumskih kolektorjev.

− odprava pomanjkljivosti;

− izvršitev ostalih del v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbo 
izvajalca.
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3. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
− z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

− s projektno dokumentacijo PGD/PZI številka _______ , ki jo je izdelal ____________,

− predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte,

− v  skladu  z  navodili  za  informiranje  in  obveščanje  javnosti  o  kohezijskem  in  strukturnih 
skladih  v  programskem  obdobju  2007-2013  -  označevanje  z  oglasnimi  deskami  in 
razlagalnimi tablami (dosegljiva na www.svlr.gov.si);

− s ponudbo izvajalca številka _____________ , z dne _________ (zajet ponudbeni predračun).

Navedeni dokumenti so sestavni deli predmetne pogodbe, pri čemer se v primeru neskladja uporablja 
hierarhija dokumentacije kot izhaja iz zgornjega odstavka.

POGODBENI ROK

4. člen

Naročnik bo izvajalca uvedel v delu najkasneje v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe. Izvajalec  
se zaveže, da bo začel z deli v roku 3 delovnih dni po uvedbi v delo, in jih končal najpozneje 180 dni  
po podpisu pogodbe. 

Izvajalec je dolžan uskladiti terminski plan z izvajalcem GOI del kot glavnim koordinatorjem izvedbe 
del.

Roki se lahko spremenijo le v navedenih primerih:
− če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti,  ne odpraviti  in se jim tudi ne 

izogniti;
− zaradi ukrepov upravnih organov.

Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku v pisni obliki pred potekom rokov, spremenjene 
roke pa mora potrditi naročnik.

POGODBENA VREDNOST DEL 

5. člen

Končna vrednost pogodbe za dobavo in montažo opreme iz 2. člena te pogodbe, skupaj z zahtevanimi 
storitvami znaša:

Vrednost brez DDV
Davek na dodano vrednost (DDV)
Vrednost z DDV
Z besedo:
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Cena je določena na podlagi Ponudbenega predračuna in je fiksna ter nespremenljiva do zaključka 
vseh pogodbenih del. Pogodbeni stranki soglašata, da gre riziko eventuelnega zvišanja nabavnih cen 
materiala in cene dela v času izvajanja pogodbenih del na račun izvajalca in da takšne podražitve ne 
vplivajo na pogodbeno dogovorjeno ceno.

V ceno  je  zajeta  dostava  opreme  na  naslov  naročnika,  njena  namestitev,  konfiguracija,  montaža,  
integracija, kot je opredeljeno v specifikacijah in pogodbi.

6. člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta cista in dnevno, na 
svoje stroške, odstranjevati  ves nepotreben material,  ki nastane pri delih. Po končanem delu mora  
objekt in okolico zapustiti cisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez  
predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

OBRAČUN IN PLAČILA

7. člen

Izvajalec  bo  izvršena  dela  obračunal  z  začasnimi  mesečnimi  situacijami  in  s  končno  obračunsko 
situacijo za celoten obseg izvršenih del. 

Izvajalec bo posamezno situacijo, ki se glasi na naročnika dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika 
do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto  
situacijo.  Če ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo,  je  dolžan v navedenem roku 
potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev o  
tem, ali se sporni del prizna ali zavrne.

Ponudnik  mora  svojemu  računu  oziroma  situaciji  obvezno  priložiti  račune  oz.  situacije  svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

Naročnik bo skladno z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008,  
19/2010, 18/2011 odslej ZJN-2) podizvajalcem sam neposredno izvedel plačila.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval  30.  dan po uradno prejetih in potrjenih začasnih in  končni 
obračunski situaciji  oz. v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti  
2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010, 4/2011, 45/2011, 22/2012, 37/2012) in pogoji sofinanciranja 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

8. člen

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil po opravljenem prevzemu del in opreme.

Skrajni rok za izstavitev končne obračunske situacije izvajalca je 30 dni po določenem končnem roku 
za izvedbo del. Na ta dan morajo biti izpolnjene tudi vse pogodbene obveznosti na strani izvajalca  
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(odpravljene  pomanjkljivosti  ugotovljene  na  tehničnem  pregledu,  predana  bančna  garancija  za 
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, ipd…). 

Zastopnik naročnika bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku 
v izplačilo. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan po uradno prejeti in potrjeni situaciji ter ob 
pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi bančno garancijo za odpravo 
pomanjkljivosti v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

9. člen

Podatki o podizvajalcih:  
Podizvajalec št. 1

Naziv:

Polni naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Vrsta del: 

Količina del:

Vrednost del brez DDV:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik 
plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila podizvajalcem se lahko izvedejo v rokih in na enak način 
kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili ZJN-2.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji  obvezno priložiti  račune oziroma situacije svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno 
razvidno naslednje:

− del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

− del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

− 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,

− izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,
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− in ostale vsebine iz 71. člena ZJN-2, pri čemer so podatki iz 8. odstavka 71. člena obvezna  
sestavina  pogodbe  o  izvedbi  naročila,  prav  tako  pa  so  neposredna  plačila  podizvajalcem 
obvezna.

Izvajalec  se  prav  tako  zavezuje,  da  bo naročniku  v roku 10 delovnih  dneh po sklenitvi  pogodbe 
predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

10.člen

Naročnik se zaveže:
− predati izvajalcu vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga;

− dati izvajalcu na razpolago priključek za električno energijo in vodo, potrebno za izvajanje  
pogodbenih del;

− sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo;

− tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 
na izvršitev prevzetih del;

− urediti plačilne obveze, izhajajoče iz pogodbe.

11.člen

Izvajalec se zaveže:
− da bo v času gradnje na celotnem gradbišču upošteval vse zakonske in druge predpise varstva 

pri delu;
− prilagoditi splošnim zahtevam  (terminski plan, varnosti in zdravje pri delu, …) izvajalca GOI 

del kot glavnega koordinatorja izvedbe del;
− pogodbeno  dogovorjeno  delo  opraviti  vestno,  pošteno  in  skladno  s  to  pogodbo,  tehnično 

dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke;
− da bo pred pričetkom del  naročnika opozoril  na  morebitne pomanjkljivosti   ali  nejasnosti 

projektne dokumentacije, ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
− da  bo  na svoje  stroške ščitil  in  zavaroval  pogodbeno blago in  storitve  pred vremenskimi 

vplivi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi poškodbami in da odgovarja za varno delo 
vse do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov;

− da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe 
izročil naročniku garancijo banke ali enakovredno garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo 
del v višini 8 % pogodbene vrednosti brez DDV, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo 
še 30 dni od izteka pogodbenega roka, skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije;

− da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke ali enakovredno 
garancijo  zavarovalnice,  nepreklicno in  brezpogojno ter  unovčljivo  na  prvi  pisni  poziv,  v 
višini 5 % pogodbene vrednosti  brez DDV kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v 
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garancijski dobi, skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije, veljavno 2 leti od končnega  
prevzema del;

− da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kakovosti, predvideni s tehnično dokumentacijo;

− da bo še pred prevzemom del naročniku predal vso potrebno tehnično in ostalo predpisano 
dokumentacijo (certifikati, garantni listi ...);

− da bo ob dokončanju del uporabnika uvedel v delo z vgrajenimi napravami;

− večja  dela,  dela  ki  povzročajo  prekomeren  hrup,  prekomerno  onesnaževanje  ter  nasploh 
onemogočajo normalen pedagoški  proces opravil  v času,  ko v stavbi  ne poteka pedagoški 
proces.  Izvajalec  v času  ko  poteka pouk lahko opravlja  določena dela,  če  s  tem ne moti 
oziroma ovira izvedbe pouka.  Dela,  ki  povzročajo prekomerne emisije,  ki  bi  motile reden 
potek pouka izvajalec lahko izvaja po 16:00 uri oziroma med vikendi, ko so prostori objekta 
prazni oziroma, ko se v njih ne izvaja vzgojno – izobraževalna ter z njo povezane dejavnosti.

12.člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta 
ista in dnevno,
na svoje stroške, odstranjevati ves nepotreben material ki nastane pri delih. Po kon
anem delu mora objekt in okolico zapustiti 
isto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naro
nik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

13.člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko 
sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno 
zakonodajo oziroma še najmanj 10 let  po izpolnitvi  pogodbenih obveznosti  za  potrebe naknadnih 
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga 
za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec  se  zavezuje,  da  bo  zagotovil  dostop  do  celotne  dokumentacije  v  zvezi  s  projektom 
ministrstvu,  organu upravljanja,  organu za  potrjevanje,  revizijskemu organu in  drugim nadzornim 
organom  vključenim  v  izvajanje,  upravljanje,  nadzor  ali  revizijo  javnega  razpisa  ter  njihovim 
pooblaščencem,  in  sicer  tudi  po  izpolnitvi  pogodbenih  obveznosti  oziroma po  poteku  pogodbe  o 
izvedbi projekta.

Revizijska  sled  mora  omogočati  predstavitev  časovnega  zaporedja  vseh  dogodkov,  povezanih  z 
izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih 
evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij,  ki  so potrebne,  da se predstavi zgodovinski  
zapis  o  pomembnejših  dogodkih  oziroma  aktivnostih  povezanih  s  shranjenimi  podatki  in 
informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
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Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene  
informacije.  Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati  njihovo neoporečnost  in uporabnost  v 
vsem času hranjenja informacij.

GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

14.člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Za zamenjane  
dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del za:
− fotonapetostne module: 10 let,

− vgrajeno opremo: 2 leti,

− za kakovost izvedenih del: 2 leti
po uspešno opravljenem prevzemu del.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije 
so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

V primeru,  da  se v garancijski  dobi  pojavi  napaka zaradi  nesolidnega dela ali  materiala,  jo mora  
izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če  izvajalec  v  primernem roku ne  odstrani  napake  in  se  z  naročnikom ne  dogovori  za  nov rok 
odstranitve,  bo  naročnik odstranitev  napake  poveril  drugemu izvajalcu  na stroške izvajalca  iz   te 
pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na 
vrednost  teh  del  za  kritje  svojih  manipulativnih  stroškov.  V  kolikor  izvajalec  stroškov  odprave 
pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo 
pomanjkljivosti v garancijskem roku.

PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

15.člen

Kakovostni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta 
in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. 

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:
− izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

− dobavil in montiral vso dogovorjeno opremo,

− odpravil vse pomanjkljivosti na tehničnem in kakovostnem pregledu, 

− predal  naročniku  vso  potrebno  dokumentacijo,  vključno  z  navodili  za  varno  uporabo  in 
vzdrževanje v slovenskem jeziku.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo pomanjkljivosti  
v garancijski dobi.
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POGODBENA KAZEN

16.člen

Če  izvajalec  preda  objekt  z  zamudo  po  svoji  krivdi,  ima  naročnik  pravico  zaračunati  izvajalcu 
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2 ‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za 
vsak zamujeni dan. 

Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih 
del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

V  kolikor  izvajalec  do  zahtevanega  roka  ne  izstavi  končne  obračunske  situacije  in  izpolni  vseh 
obveznosti  iz  pogodbe,  je  izvajalec  dolžan  naročniku  povrniti  vso  gospodarsko  škodo  in  plačati  
pogodbeno kazen skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.

POOBLAŠČENE OSEBE

17.člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik projekta) je Blaž Gerenčer.
Pooblaščeni predstavnik ponudnika je ____________________________

PRENEHANJE POGODBE, REŠEVANJE SPOROV

18.člen

Če izvajalec:
− postane nesolventen ali je v stečajnem postopku, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo 

dolgov,  če  je  v  prisilni  poravnavi,  če  je  kot  pravna  oseba  sprejela  sklep  o  zapiranju 
gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), 
če je imenovan stečajni  upravitelj  na kateri  koli  del njegovega podjetja ali  sredstev ali  če 
izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

− ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem 
roku, ki mu ga določi naročnik;

− ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kakovosti in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, 
ki mu ga določi naročnik;

− prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

− zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu 
ga določi naročnik; 

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v 
višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je  
naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati  
škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvršitev 
del.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
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19.člen

Naročnik lahko prekine pogodbo v primeru, če je izvajalec bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga 
je naročnik pisno opozoril,  izvajalec pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. 
kršitve ni odpravil. Kot kršitev se smatra tudi neizpolnitev s strani naročnika potrjenega terminskega 
plana. V primeru prekinitve pogodbe ali prekinitve na željo naročnika je ta dolžan poravnati izvajalcu 
pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih in potrjenih del.

20.člen

Niti naročnik, niti izvajalec ne bodo brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo 
izdano, razen če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega) prenesli na tretjo osebo pogodbe 
ali dela pogodbe ali kakršno koli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

21.člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v  
skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22.člen

Skladno s 14. členom Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011)  je 
pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

− pridobitev posla ali 

− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

− za  drugo  ravnanje  ali  opustitev,  s  katerim  je  organu  ali  organizaciji  iz  javnega  sektorja 
povzročena  škoda  ali  je  omogočena  pridobitev  nedovoljene  koristi  predstavniku  organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 

nična.

KONČNE DOLOČBE

23.člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko izvajalec 
predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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Spremembe in dopolnitve pogodbe pogodbeni stranki dogovorita v pisni obliki s sklenitvijo aneksa k 
predmetni pogodbi.

24.člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva 
(2) izvoda.

V ____________________, ________________ V Murski Soboti, ________________

Izvajalec: Naročnik:
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

___________________, _____________

____________________________________

Ludvik Sukič, ravnatelj

____________________________________
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Ovojnica

PONUDNIK:    
☐  Ponudba

☐  Sprememba

☐  Umik

Datum in ura prejema kuverte: ____________________ ob ________ uri
(vpiše vložišče)

NE ODPIRAJ-PONUDBA! Srednja  poklicna  in  tehniška  šola  Murska 
Sobota 
Šolsko naselje 12
9000 Murska Sobota

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča«



Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za projekt MIC Pomurje

Ponudbo dajemo za sklop (ustrezno označite):
☐  Sklop I: Izvedba gradbeno-obrtniško-instalacijskih del
☐  Sklop II: Dobava ter montaža opreme za alternativno energetsko oskrbo
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