RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
Trg osvoboditve 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah

Številka: 430-0001/2018-44
Datum: 5. 3. 2019

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
Naročnik, Razvojna agencija Slovenke gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, v imenu in za račun samoupravnih lokalnih skupnosti:
• Občine Apače (po poobl. št. 371-007/2018-4, z dne 15. 11. 2018);
• Občine Benedikt (po poobl. št. 33104-2/2018, z dne 14. 11. 2018);
• Občine Cerkvenjak (po poobl. št. 331-0003/2017, z dne 13. 11. 2018);
• Občine Gornja Radgona (po poobl. št. 322-3/2009-U131, z dne 14. 11. 2018);
• Občine Juršinci (po poobl. št. 410-0021/2018-10, z dne 13. 11. 2018);
• Občine Lenart (po poobl. št. 303-1/2018, z dne 14. 11. 2018);
• Občine Pesnica (po poobl. št. 3005-1/2018, z dne 16. 11. 2018);
• Občine Radenci (po poobl. št. 371-0002/18-7, z dne 14. 11. 2018);
• Občine Sveta Ana (po poobl. št. 35113-3/2017, z dne 13. 11. 2018);
• Občine Sveta Trojica v Slov. goricah (po poobl. št. 411-1/2018, z dne 14. 11. 2018);
• Občine Sveti Andraž v Slov. goricah (po poobl. št. 322-1/2016-0, z dne 13. 11. 2018);
• Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (po poobl. št. 371-0003/2018, z dne 14. 11. 2018);
• Občine Sveti Jurij v Slov. goricah (po poobl. št. 331-2/2018-13, z dne 13. 11. 2018);
• Občine Šentilj (po poobl. št. PO-35/2018, z dne 13. 11. 2018);
• Občine Trnovska vas (po poobl. št. 411-2/2018-1, z dne 14. 11. 2018).
razpisuje javno naročilo:

Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN
projekta KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU
ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE
in vse zainteresirane vabi k oddaji ponudbe, skladne s temi navodili.
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I.

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet naročila:

Izdelava
projektne
dokumentacije
DGD/PZI/IzN
Projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE
GORICE IN ŠIRŠE
Sklopi:
Javno naročilo je razdeljeno na 11 sklopov. Posamezni ponudnik se
lahko prijavi na enega, dva ali več sklopov.
Vsebina in obseg V okviru sklopa A je za del trase 1 (cca. 2,5 km) in za umestitev brvi na
trasi 2 potrebno izdelati dokumentacijo na nivoju:
naročila:
- projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD) in
- projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),
kot jo določa Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS,
št. 36/18 in 51/18 – popr.).
Za vse ostale sklope in trase oz. dele tras je potrebno izdelati
Izvedbeni načrt (IzN) v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
(Uradni list RS, št. 7/12).
Vsebina in obseg naročila je za vsako traso posebej opredeljena v
projektni nalogi.
Rok za izvedbo
Za sklope A, B, D, F:
naročila:
•
predlog katastrskega elaborata v elektronski obliki (na USB
ključku) v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe;
•
ustrezno število izvodov projektne dokumentacije za pridobitev
projektnih pogojev in smernic v roku 60 dni po sklenitvi
pogodbe, pri čemer vsak naročnik prejeme po en (1) izvod;
•
dva (2) izvoda celotne projektne dokumentacije za obravnavo
pred revizijsko komisijo v roku 180 dni po sklenitvi te pogodbe;
•
dva (2) izvoda celovite presoje vplivov na okolje in zapis v
elektronski obliki (na USB ključku) v roku 210 dni po sklenitvi
pogodbe;
•
soglasje presojevalca prometne varnosti za vsak odsek v roku
210 dni po sklenitvi pogodbe;
•
šest (6) izvodov celotne projektne dokumentacije in zapis v
elektronski obliki (na USB ključku) ter izvod katastrskega
elaborata v ločeni mapi, popravljene po utemeljenih zahtevah
naročnikovega pregledovalca v roku 30 dni po datumu izdaje
končnega revizijskega poročila oz. v roku določenem na
zapisniku revizijske oz. recenzijske razprave.
Rok za izvedbo
Za sklope C, E, G, H, I, J:
naročila:
•
predlog katastrskega elaborata v elektronski obliki (na USB
ključku) v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe;
•
ustrezno število izvodov projektne dokumentacije za pridobitev
projektnih pogojev in smernic v roku 60 dni po sklenitvi
pogodbe, pri čemer vsak naročnik prejeme po en (1) izvod;
•
dva (2) izvoda celotne projektne dokumentacije za obravnavo
pred revizijsko komisijo v roku 180 dni po sklenitvi te pogodbe;
•
soglasje presojevalca prometne varnosti za vsak odsek v roku
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210 dni po sklenitvi pogodbe;
šest (6) izvodov celotne projektne dokumentacije in zapis v
elektronski obliki (na USB ključku) ter izvod katastrskega
elaborata v ločeni mapi, popravljene po utemeljenih zahtevah
naročnikovega pregledovalca v roku 30 dni po datumu izdaje
končnega revizijskega poročila oz. v roku določenem na
zapisniku revizijske oz. recenzijske razprave.
Za sklop K:
•
predlog katastrskega elaborata v elektronski obliki (na USB
ključku) v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe;
•
ustrezno število izvodov projektne dokumentacije za pridobitev
projektnih pogojev in smernic v roku 60 dni po sklenitvi
pogodbe, pri čemer vsak naročnik prejeme po en (1) izvod;
•
dva (2) izvoda celotne projektne dokumentacije za obravnavo
pred revizijsko komisijo v roku 240 dni po sklenitvi te pogodbe;
•
dva (2) izvoda celovite presoje vplivov na okolje in zapis v
elektronski obliki (na USB ključku) v roku 270 dni po sklenitvi
pogodbe;
•
soglasje presojevalca prometne varnosti za vsak odsek v roku
270 dni po sklenitvi pogodbe;
•
šest (6) izvodov celotne projektne dokumentacije in zapis v
elektronski obliki (na USB ključku) ter izvod katastrskega
elaborata v ločeni mapi, popravljene po utemeljenih zahtevah
naročnikovega pregledovalca v roku 30 dni po datumu izdaje
končnega revizijskega poročila oz. v roku določenem na
zapisniku revizijske oz. recenzijske razprave.
2. 4. 2019 do 9.00 ure izključno preko Portala javnih naročil
•

Rok za izvedbo
naročila:

Rok za postavitev
vprašanj:
Oddaja ponudb:
Odpiranje ponudb:
Razpisna
dokumentacija:

10. 4. 2019 do 9.00 ure v Informacijski sistem e-JN
10. 4. 2019 ob 9.01 uri v Informacijski sistem e-JN
Projektna naloga (za vse sklope skupaj)
Navodila za pripravo ponudbe s ponudbenimi obrazci in vzorcem
pogodbe
ESPD

Operacija KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, razvojne prioritete 3 Varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično
gospodarstvo, ukrepa 3.4 Prometna varnost in dostopnost ter spodbujanje trajnostne
mobilnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Naložba v vašo prihodnost.

Navodila za pripravo ponudbe, JN 430-1/2018

str. 2

II.

PRAVILA POSLOVANJA
a. Pravna podlaga

Naročilo se oddaja po odprtem postopku v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 91/15 in 14/18), na podlagi na podlagi ostalih veljavnih predpisov, ki urejajo javno
naročanje in javne finance v Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta naročila.

b. Pomen izrazov v navodilih
-

Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema dela,
ki so predmet naročila.
Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.
Izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila.
Glavni izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila, kjer
sodelujejo tudi podizvajalci.
ESPD je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (79. člen ZJN-3) in
predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za njegovo
izključitev in da izpolnjuje naročnikove pogoje za sodelovanje.

c. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije
Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih
naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb pod
pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj osem dni
pred dnevom za oddajo ponudb. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne
dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

d. Zaupnost in javnost podatkov
Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki po zakonu lahko velja za osebni ali
tajni podatek ali za poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase
vidno označen in s priloženim sklepom družbe opredeljen kot poslovna skrivnost.
Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe (razen osebnih
podatkov) so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

e. Obličnost ponudbe
i. Samostojna ponudba
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni
ponudnik), ki neposredno sam s svojim znanjem, kadrom in zagotovljenimi tehničnimi
zmogljivostmi izpolnjuje razpisane pogoje ter prevzema izvedbo celotnega naročila.
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ii. Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v
nadaljevanju: partnerjev), ki skupaj prevzemajo izvedbo naročila. Partnerji so med seboj
enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo
celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni partner, ki
jih zastopa ter katera dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem
nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev.

iii. Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri je za izvedbo določenega dela naročila kot
podizvajalec nominiran ustrezno usposobljen gospodarski subjekt. Ne glede na število
podizvajalcev v razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo za izvedena dela, mora to svojo
zahtevo predložiti že v ponudbi ter navesti prevzeta dela in njihovo vrednost.

f. Predložitev ponudbe
Ponudbo se predloži v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI. Navodila
za uporabo informacijskega sistema so objavljena na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, ponudnik pa se mora pred oddajo ponudbe v informacijski sistem eJN registrirati.
Uspešno oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN dobi status »ODDANO«. Oddano
ponudbo lahko do roka za oddajo ponudb ponudnik umakne in predloži drugo. Po preteku
roka za oddajo ponudb ponudbe ni več mogoče oddati ali umakniti.
Ne glede na zgoraj navedeno, mora ponudnik v roku za oddajo ponudb na naslov naročnika:
RASG, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
fizično dostaviti izpolnjen, žigosan in ustrezno podpisan obrazec »Menična izjava s
pooblastilom za zavarovanje resnosti ponudbe«, kateri priloži podpisano in žigosano
bianco menico. Ponudnik obrazec dostavi v zapečateni ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ –
JN 430-1/2018«.
V kolikor ponudnik ne posluje z žigom, priloži lastno izjavo, da ne posluje z žigom. Naročnik
bo vsako ponudbo, za katero zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe ne bo odstavljeno
ali pa bo dostavljeno prepozno opredelil za nedopustno in jo izločil iz nadaljnjega postopka
oddaje tega javnega naročila.
Menična izjava mora glasiti na najmanj naslednje zneske:
- za sklopa A ali K: 5.000,00 EUR;
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-

za sklop D: 2.500,00 EUR;
za sklope B, C ali F: 1.300 EUR;
za sklope E, H ali I: 550,00 EUR;
za sklopa G ali J: 250,00 EUR.

V kolikor ponudnik ponuja več sklopov, mora menična izjava glasiti na vsoto zgoraj
navedenih zneskov.
Menična izjava mora biti izpolnjena v vseh zahtevanih delih. Ponudnik mora v njej navesti
vse svoje poslovne banke.
Naročnik bo menico vnovčil v naslednjih primerih:
1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali
nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu s pogoji naročila.

g. Odpiranje ponudb
Ob uri, določeni za odpiranje ponudb informacijski sistemu e-JN avtomatično omogoči javni
dostop do podatkov o ponudnikih in do podatkov v pripetem »pdf« dokumentu »Ponudba predračun«.

h. Pregled in presoja ponudb
Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti glede
predloženih listin, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna)
dokazila za navedbe v ponudbi. Ponudnika se izključi, če v določenem roku ne odpravi
pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil.
Naknadno vključevanje gospodarskih subjektov ter zahtevanih kadrov in referenc (razen v
primeru izključitve gospodarskega subjekta zaradi neizpolnjevanja pogojev iz točk III.a.1 do
III.a.5) pred oddajo naročila ni dopustno, po oddaji pa le, če bi bila sicer ogrožena izvedba
naročila skladno s pogodbo, če so izpolnjeni zahtevani pogoji za priznanje sposobnosti in ob
soglasju naročnika.
V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali
ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo
postopka o prekršku.
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i. Dopustna ravnanja naročnika po 90. čl. ZJN-3
Naročnik lahko v skladu z 90. členom ZJN-3:
- do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Že
predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem.
- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.
Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo
začel nov postopek obvestiti ponudnike.
- do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo
spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.
- po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi
javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da
predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev
ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina
pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne
okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je
postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe
javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega
naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega
naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

j. Obvestilo o oddaji naročila
Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila
in jo objavi na portalu javnih naročil.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je
določeno z zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila.

k. Pravno varstvo
Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja.

l. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis
naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa
pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni
ponudbi tudi vsi partnerji) in je naročnikom predano zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti
finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.
Izbrani ponudnik lahko predloži menico in menično izjavo s pooblastilom.
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Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo morala znašati
10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Rok veljavnosti finančnega zavarovanja bo moral
znašati vsaj še 90 dni po pogodbenem roku za izvedbo del. Pogodba o izvedbi javnega
naročila bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno
zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po
vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne
dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je
določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne
pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:
- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili
pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili
pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z
določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z
določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z
določili pogodbe.
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve,
kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma
podaljšati njeno veljavnost.
Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v
evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že
sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične.
Izbrani ponudnik mora v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati izjavo s
podatki o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistih 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 njim povezane družbe.
To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje
korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične
podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
Naročilo se ne odda v celoti za vse projekte hkrati temveč se naročilo oddaja po sklopih. Za
vsak sklop bo sklenjena ločena pogodba med izbranim izvajalcem (skupino izvajalcev) in
Razvojno agencijo Slovenske gorice, d.o.o. ter tistimi občinami (eno ali več), ki so naročnik
konkretnega sklopa.

Navodila za pripravo ponudbe, JN 430-1/2018

str. 7

Naročniki si pridržujejo pravico, da za posamezni sklop ne sklenejo pogodbe, v kolikor v času
sklenitve pogodbe nimajo zagotovljenih proračunskih sredstev za izvedbo naročila.
Ponudniki v takem primeru niso upravičeni do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode.
Sklop
A

Trase
1, 2, 3, 4

Dolžina v m
40.475

B

5, 6

13.210

C

7, 8

7.710

D

9, 11

21.990

E
F

12
13, 14

7.680
15.640

G
H

16
17

2.460
4.398

I
J
K

18
19
20, 21, 22, 23

4.300
1.900
33.070
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Naročniki
Cerkvenjak
Lenart
Pesnica
Sveta Trojica v S. g.
Sveti Jurij ob Ščavnici
Šentilj
Benedikt
Cerkvenjak
Lenart
Sveta Trojica v S. g.
Cerkvenjak
Sveti Andraž v S. g.
Trnovska vas
Lenart
Sveta Ana
Šentilj
Pesnica
Lenart
Pesnica
Sveti Jurij v S. g.
Sveta Trojica v S. g.
Benedikt
Lenart
Lenart
Sveta Trojica v S. g.
Apače
Gornja Radgona
Juršinci
Radenci
Sveti Jurij ob Ščavnici
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III.

POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB
a. Razlogi za izključitev

1) Gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali
odločanje ali nadzor v njem je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1.
odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).
2) Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb
s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice
ali tretje države dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za
delo.
3) Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na
dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
4) Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali
poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno
ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je
nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
5) V zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe so se pri pogodbi o izvedbi javnega
naročila, sklenjeni z naročnikom, pri gospodarskem subjektu pokazale precejšnje ali
stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik
predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile
izvedene druge primerljive sankcije.
V zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe se je pri poslovanju z naročnikom pri
gospodarskem subjektu izkazala hujša kršitev poklicnih pravil kot na primer: nestrokovna,
nepopolna ali nepravočasna izvedba posla, slabša kvaliteta od dogovorjene, huda
malomarnost, neupoštevanje pogodbenih določil …, zaradi česar je omajana njegova
integriteta.
6) Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami.
Dokazilo: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.
Opomba: Razlogi za izključitev veljajo za vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner,
podizvajalec), ki nastopa v ponudbi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila.
Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih
organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim
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ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.
Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati pooblastilo za pridobitev potrdila iz
kazenske evidence za vsako pravno osebo in za vsako fizično osebo navedeno v gornji
točki III.a.1.
Naročnik (RASG, d.o.o.) vodi evidenco gospodarskih subjektov, ki ne izpolnjujejo pogoja iz
točke III.a.5 za vse v javno naročilo vključene občine. Vsak gospodarski subjekt lahko preveri
ali je uvrščen v to evidenco in s strani katere občine je vanjo uvrščen.

b. Pogoji za sodelovanje
i. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
7) Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo
prevzema v ponudbi.
Dokazilo: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

ii. Ekonomsko finančni položaj
8) Ponudnik (v skupni ponudbi en ali več partnerjev skupaj) je imel v zadnjih treh poslovnih
letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek
vsaj v višini ponudbene vrednosti (brez DDV).
Dokazilo: ESPD za ponudnika (pri skupni ponudbi za vsakega partnerja).
Opomba: Kot zadnja tri poslovna leta štejejo tista, za katera so izdelani in dostopni
računovodski izkazi v uradnih evidencah (AJPES ...).
9) Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) na dan oddaje ponudbe nima blokiranega
nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa
ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.
Dokazilo: ESPD za ponudnika (pri skupni ponudbi za vsakega partnerja)
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila
o izpolnjevanju tega pogoja (potrdila vseh poslovnih bank gospodarskih subjektov ali
ustrezen bonitetni obrazec AJPES ali druga verodostojna listina).

iii. Strokovna sposobnost
10) Zagotovljene morajo biti kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila
v predvidenem roku, skladno s predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter
delovnopravno zakonodajo.
Dokazilo: ESPD za ponudnika ter izpolnjene listine »Specifikacija naročila«.
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Opomba: Naročnik si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila,
da ima ob oddaji ponudbe zagotovljene kadrovske zmogljivosti za izvedbo naročila (dokazila
o zaposlitvi, soglasje delodajalca, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne
zakonodaje, dokazila o izobrazbi ...).
11) Za vsak sklop mora biti zagotovljen vodja projekta gradbene stroke, ki izpolnjuje
naslednje zahteve:
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki
Sloveniji (IZS) kot pooblaščeni inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane
pogoje
- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa
v ponudbi
- v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb je bil:
o v primeru oddane ponudbe za sklop A: vodja projekta oziroma pooblaščeni
inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo kolesarske poti
ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, na nivoju DGD/PGD-PZI, v
dolžini najmanj 10 km;
o v primeru oddanih ponudb za sklop B, D in F: vodja projekta oziroma
pooblaščeni inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo
kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, na nivoju
IzN, v dolžini najmanj 5 km;
o v primeru oddanih ponudb za sklop C, E, G, H, I in J: vodja projekta oziroma
pooblaščeni inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo
kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, na nivoju
IzN, v dolžini najmanj 1,5 km;
o v primeru oddane ponudbe za sklop K: vodja projekta oziroma pooblaščeni
inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo kolesarske poti
ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu, na nivoju IzN, v dolžini
najmanj 10 km.
Sklopi so točkovani glede na zahtevnost in sicer s eno (1), dvema (2), tremi (3) ali štirimi (4)
točkami:
• Z eno (1) točko so točkovani sklopi: E, G, H, J.
• Z dvema (2) točkama so točkovani sklopi: B, C, I.
• S tremi (3) točkami sta točkovana sklopa: D in F.
• S štirimi (4) točkami sta točkovana sklopa: A in K.
Posamezni vodja projekta lahko pri tem naročilu prevzame sklope v skupnem številu največ
petih (5) točk.
V kolikor, je ponudba najugodnejša za sklope, ki na posameznega vodjo projekta presegajo
število petih (5) točk, se ponudniku dodeli sklope tako, da število točk na posameznega vodjo
projekta ne presega petih (5) točk.
Posamezni vodja projekta lahko nastopa le v eni (1) ponudbi.
Sklope se bo oddajalo po vrstnem redu: A, D, F, B, C, I, E, G, H, J in na koncu K.
Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vodja projekta), navedeni skladno s
predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta, ki osebo
zagotavlja.
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Ponudbi je potrebno priložiti potrjeno referenco s strani investitorja projekta, navedenega na
naslovni strani projekta. Iz potrdila mora biti razviden vodja projekta oziroma pooblaščen
inženir pri izdelavi ustreznega načrta ter opis naročila.
Namesto prej omenjene potrjene reference s strani investitorja projekta se lahko priloži:
- v primeru zagotavljanja referenčnega pogoja z vodjem projekta, kopije naslovne
strani vodilne mape projekta,
- v primeru zagotavljanja referenčnega pogoja z pooblaščenim inženirjem izdelave
načrta, kopijo naslovne strani ustreznega načrta navedenega referenčnega dela.
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem
strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.
Vsa referenčna dela morajo imeti potrdilo o uspešno opravljeni recenziji oziroma reviziji
projektne dokumentacije in biti prevzeti s strani naročnika oziroma le prevzeti s strani
naročnika, če se recenzija ali revizija ni izdelovala.
Za vodjo projekta, ki nima državljanstva Republike Slovenije mora ponudnik predložiti
dokazilo, izdano s strani ustrezne pooblaščene inštitucije o znanju slovenskega jezika na
nivoju B2, glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).
Za vodjo projekta, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev IZS,
mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru,
če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.
Za referenco DGD-PZI se bo priznala DGD/PGD-PZI novogradnje ali rekonstrukcije
kolesarske poti ali ceste, namenjene za javni cestni promet. V primeru rekonstrukcije, se
mora ta nanašati na obnovo večjega dela poškodb objekta, ki zajema tudi spremembo
konstrukcijskih elementov oziroma zmogljivosti.
12) Za vsak sklop mora biti zagotovljen pooblaščen inženir za izdelavo načrtov in elaboratov
za vsa strokovna področja (iz »Specifikacije naročila«), ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja za področje, ki ga prevzema v ponudbi
in ima ustrezno strokovno usposobljenost (strokovni izpit, licenco …) in naziv
(pooblaščeni inženir oz. temu ekvivalentni naziv),
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki
Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
Referenčna dela za sklop A mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo načrta
DGD/PZI/IzN kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom
za oddajo ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali
novogradnje kolesarske poti ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju
DGD/PGD-PZI v dolžini najmanj 10 km.
Referenčna dela za sklope B, D in F mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo IzN
kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo
ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje
kolesarske poti ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju IzN v dolžini
najmanj 5 km.
Referenčna dela za sklope C, E, G, H, I in J mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo
IzN kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo
ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje
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kolesarske poti ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju IzN v dolžini
najmanj 1,5 km.
Referenčna dela za sklop K mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo IzN kolesarske
povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe
pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje kolesarske
poti ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju IzN v dolžini najmanj 10 km.
Referenčna dela sklope A, D in K mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo geološkogeomehanskega poročila, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo
ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj dveh geološko-geomehanskih poročil na sklop
za kolesarsko pot ali cesto, namenjeno za javni cestni promet.
Referenčna dela za sklope B, C, E, F, G, H, I in J mora izkazati pooblaščeni inženir za
izdelavo geološko-geomehanskega poročila, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih
pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega geološkogeomehanskega poročila na sklop za kolesarsko pot ali cesto, namenjeno za javni cestni
promet.
Referenčna dela za vse sklope mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo hidravlično
hidrološke analize, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo
ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj ene hidravlično hidrološke analize na sklop za
kolesarsko pot ali cesto, namenjeno za javni cestni promet.
Za izdelavo ostalih načrtov in elaboratov v pripravljalni fazi projekta ni potrebno izkazati
referenc.
Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: pooblaščeni inženir s področja …),
navedeni skladno s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega
subjekta, ki osebo zagotavlja.
Priložiti je potrebno potrjeno referenco s strani investitorja projekta, navedenega na naslovni
strani projekta. Iz potrdila mora biti razviden pooblaščeni inženir izdelave ustreznega načrta
in opis naročila.
Namesto prej omenjene potrjene reference s strani investitorja projekta se lahko priloži kopijo
naslovne strani ustreznega načrta navedenega referenčnega dela.
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni
strokovni izobrazbi, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.
Vsa referenčna dela morajo imeti potrdilo o uspešno opravljeni recenziji oziroma reviziji
projektne dokumentacije in biti prevzeti s strani naročnika oziroma le prevzeti s strani
naročnika, če se recenzija ali revizija ni izdelovala.
Iz opisa referenc mora biti razvidno, da referenca ustreza vsem zahtevanim pogojem.
Za zahtevanega strokovnjaka, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih
inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in
da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem
vpisu.
Za referenco PZI rekonstrukcije objekta se bo priznala PZI rekonstrukcije objekta,
namenjenega za javni cestni promet, katere obseg se nanaša na obnovo večjega dela
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poškodb objekta ter s katero se izvedejo spremembe konstrukcijskih elementov tega objekta
oziroma zmogljivosti.
13) Ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) mora izkazati uspešno izveden referenčni
posel iz zadnjih petih (5) let pred rokom za oddajo ponudbe, in sicer:
- v primeru oddane ponudbe za sklopa A, K: mora izkazati uspešno izvedbo
projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu
prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 100.000 EUR (brez DDV);
- v primeru oddane ponudbe za sklop D: mora izkazati uspešno izvedbo projektne
dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu prometu,
najmanj v pogodbeni vrednosti 50.000 EUR (brez DDV);
- v primeru oddane ponudbe za sklope B, C, in F: mora izkazati uspešno izvedbo
projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu
prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 25.000 EUR (brez DDV);
- v primeru oddane ponudbe za sklope E, H, I: mora izkazati uspešno izvedbo
projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu
prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 10.000 EUR (brez DDV);
- v primeru oddane ponudbe za sklope G, J: mora izkazati uspešno izvedbo
projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu cestnemu
prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 5.000 EUR (brez DDV).
V kolikor ponudnik za posamezno skupino sklopov (sklope za katere so zahtevani enaki
referenčni pogoji) predloži ponudbi za dva sklopa, mora ponudbi predložiti dve ustrezni
referenčni deli, oziroma tri v kolikor ponudi tri ali več ponudb za posamezno skupino sklopov.
Dokazilo: Referenca ponudnika (pri skupni ponudbi kateregakoli partnerja), vsebinsko
skladna s predlogo in ESPD ponudnika (pri skupni ponudbi kateregakoli partnerja).
Priložiti je potrebno potrjeno referenco s strani investitorja projekta, navedenega na naslovni
strani projekta. Iz potrdila mora biti razvidno, da je ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli
partner) izvedel referenčni posel.
Namesto prej omenjene potrjene reference s strani investitorja projekta se lahko priloži kopijo
naslovne strani ustreznega načrta navedenega referenčnega dela.
Opombe: Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati ponudnik (pri
skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti tudi pri
predmetnem naročilu.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z
investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo ...) o
uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt
pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.
Vsi referenčni načrti morajo imeti potrdilo o uspešno opravljeni recenziji oziroma reviziji
projektne dokumentacije in biti prevzeti s strani naročnika oziroma le prevzeti s strani
naročnika, če se recenzija ali revizija ni izdelovala.
Za referenco PZI rekonstrukcije objekta se bo priznala PZI rekonstrukcije objekta,
namenjenega za javni cestni promet, katere obseg se nanaša na obnovo večjega dela
poškodb objekta ter s katero se izvedejo spremembe konstrukcijskih elementov tega objekta
oziroma zmogljivosti.
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IV.

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe se bodo računala za vsak sklop (projekt)
posebej.
Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba. Pri oceni ponudb se upošteva:
- ponudbena cena in
- strokovni kader, odgovoren za izvedbo naročila.
Najugodnejša je ponudba z največjim številom točk T:
T = 0.8 * Tc + 0.2 * To
Tc
To

-

točke za ceno ponudbe
točke za odgovorni strokovni kader

V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z nižjo ponudbeno ceno.

a. Točke za ponudbeno ceno Tc

Cmin
Ci

najnižja ponudbena cena
cena ocenjevane ponudbe

Kadar so prejete najmanj tri ponudbe in je najnižja ponudbena cena za več kot 50% nižja od
povprečne cene ostalih ponudb in za več kot 20% nižja od naslednje ponudbene cene se
točke za ponudbeno ceno izračuna po formuli:

in-

mesto na lestvici od najnižje ponudbene cene (i=1) do najvišje (i = n)
število ponudb

b. Točke
za
pooblaščenega
premostitvenega objekta (To)

inženirja

načrta

Za zahtevanega pooblaščenega inženirja, iz naslova dodatnih referenc, (To1) se bo vrednotilo
(razvidno iz tabele) največ po 4 dodatne reference, ki izpolnjujejo pogoj iz pogoja 12 in
presegajo število zahtevanih referenc za izpolnitev pogoja.

Točke (To1)

število dodatnih referenc
1
2
3
4
25
50
75
85

Pooblaščen inženir, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri ponudniku ali pri sodelujočemu
gospodarskemu subjektu zaposlen za nedoločen čas, prejme dodatnih 15 točk (To-z).
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Točke (To-z)

zaposlen pri
ponudniku
DA
NE
15
0

Točke za pooblaščenega inženirja načrta premostitvenega objekta skupaj:
To = To1 + To-z
Vsi referenčni projekti oz. načrti morajo imeti potrdilo o uspešno opravljeni recenziji oziroma
reviziji projektne dokumentacije in biti prevzeti s strani naročnika oziroma le prevzeti s strani
naročnika, če se recenzija ali revizija ni izdelovala.
Za referenco PZI rekonstrukcije objekta se bo priznala PZI rekonstrukcije objekta,
namenjenega za javni cestni promet, katere obseg se nanaša na obnovo večjega dela
poškodb objekta ter s katero se izvedejo spremembe konstrukcijskih elementov tega objekta
oziroma zmogljivosti.
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V.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena v
elektronski obliki. Sestavljajo jo naslednje listine:
- Ponudba – predračun
- Specifikacija naročila
- Menična izjava s pooblastilom za zavarovanje resnosti ponudbe (poslana v fizični
obliki na naslov naročnika – RASG, d.o.o.)
- ESPD
- Podatki o gospodarskem subjektu
- Zahteva po 94. členu ZJN-3 (če naročnik nastopa s podizvajalci)
- Podatki o kadrovski zmogljivosti
- Reference gospodarskega subjekta
- Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (vzorca se ne izpolnjuje)
- Na vsaki strani parafiran vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (vzorca se ne izpolnjuje)
Navedbe v teh listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti
dokazljive.

a. Ponudba - predračun
Listina »Ponudba - predračun« mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- Pri skupni ponudbi se kot ponudnike navede vse partnerje;
- V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila,
vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti
navedena skupna predračunska vrednost (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to
vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR. Popusti na predračunske vrednosti
niso dopustni.
- Ponudnik lahko predloži ponudbo za enega ali več sklopov.
- Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb.
- Ponudbeni rok za izvedbo naročila mora biti skladen z zahtevami iz teh navodil.
- Listino se priloži kot »pdf« dokument v razdelek »predračun«.

b. Specifikacija naročila
V ponudbi mora biti priložena specifikacija naročila za vsak posamezni sklop kjer sta
opredeljena vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz navodil za
pripravo ponudbe in iz projektne naloge.
Specifikacija mora biti dovolj podrobna, da lahko naročnik iz nje presodi izpolnjevanje
pogojev javnega naročila za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor ponudniki v
ponudbi nastopajo skupaj s partnerji in/ali podizvajalci, morajo biti iz specifikacije natančno
razvidni podatki za posameznega partnerja oziroma podizvajalca.
V primeru razhajanja med cenami v listini »Ponudba - predračun« in cenami v »Specifikaciji
naročila« veljajo slednje.
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c. ESPD
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora
predložiti izpolnjen ESPD.

d. Podatki o gospodarskem
usposobljenosti

subjektu

in

dokazila

o

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec,
kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.
V listini »Podatki o gospodarskem subjektu« mora vsak navesti katera dela prevzema in
njihovo vrednost. Dela, za katera je zahtevana referenca lahko prevzame le gospodarski
subjekt, ki to referenco izkaže in ima ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne
zmogljivosti za izvedbo.
Izpolnjena in podpisana dokazila o zahtevani usposobljenosti (naročnikove predloge) ter
podatke o gospodarskem subjektu se priloži kot »pdf« dokumente v razdelek »druge
priloge«.
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PONUDBA - PREDRAČUN
Številka ponudbe:
Datum:
Kraj:
Predmet naročila:

Naročnik:

Ponudnik:
Zakoniti zastopnik:
Veljavnost ponudbe:

Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE
GORICE IN ŠIRŠE
Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 9,
2230 Lenart v Slovenskih goricah,
v imenu in za račun občin: Apače, Benedikt, Cerkvenjak, Gornja
Radgona, Juršinci, Lenart, Pesnica, Radenci, Sveta, Sveta Trojica v
Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Sveti Jurij v Slov. goricah, Šentilj in Trnovska vas.
(podpisnik ponudbe)
(minimalno 120 dni po roku za oddajo ponudb)

Ponudbena cena:
Sklop
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Trase
1, 2, 3, 4
5, 6
7, 8
9, 11
12
13, 14
16
17
18
19
20, 21, 22, 23

Vodja projekta

Brez DDV

DDV

Z DDV

Izjava: Vpisali smo podatke za sklope, ki jih ponujamo v svoji ponudbi. Za sklope, kjer
podatki niso vpisani, ponudbe ne oddajamo ne glede na to, kaj je razvidno iz preostale
ponudbene dokumentacije!
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.
Žig

Podpis odgovorne osebe:

Opomba:
Ne poslujemo z žigom.
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SPECIFIKACIJA NAROČILA
/Se izpolni za vsak sklop posebej; specifikacija mora biti pripravljena tako, da bo naročnik
lahko iz nje (skupaj obrazcem o kadrovski zmogljivosti) presodil izpolnjevanje pogoja 12/
Številka ponudbe:
Predmet naročila:

Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE
GORICE IN ŠIRŠE

Ponudnik:
SKLOP:
Postavka

Gospodarski
subjekt

Pooblaščeni
inženir

V EUR
brez DDV

Izjava: Izjavljamo, da končna cena vsebuje vse zahteve iz navodil za pripravo ponudbe,
vzorca pogodbe in projektne naloge in da nismo upravičeni do zaračunavanja kakršnihkoli
dodatnih stroškov za dokončanje del predmetnega javnega naročila.
Žig

Podpis odgovorne osebe:

Opomba:
Ne poslujemo z žigom.
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MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM
ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE
Naročniku, RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, kot
zavarovanje za resnost ponudbe v postopku oddaje javnega naročila: Izdelava projektne
dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP
SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE, št. 430-1/2018, izročamo podpisano bianco lastno menico
ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika firma in sedež
PONUDNIKA nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika, RASG, d. o. o., Trg
osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, da lahko podpisano bianco menico, ki je
bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne
dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP
SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE, z naročnikovo oznako 430-1/2018, skladno z določili
razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno naročilo, brez poprejšnjega obvestila
izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
(z DDV), z besedo:
/100.
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico
plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha 30 dni po poteku veljavnosti ponudbe, ki
jo je ponudnik podal v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila.
Menični znesek se nakaže na račun naročnika RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, št. SI56 0410 2000 1490 780, odprt pri Nova KBM d. d.
Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se
izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo
take menice.
Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih
mojih računov:
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
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.
Kraj:
Datum:

Izdajatelj menice:
Ponudnik
Ime in priimek zakonitega zastopnika
Funkcija
Podpis:

_________________________
Priloga: bianco menica, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika
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PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
v postopku oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE
V ponudbi nastopamo kot:
samostojni ponudnik;
vodilni ponudnik;
partner v skupini ponudnikov;
podizvajalec ponudnika/partnerja:

.

Prilagamo zahtevo po 94. čl. ZJN-3.

Firma / ime:
Naslov:
Podpisnik
pogodbe:
Skrbnik pogodbe:
Matična številka :
ID za DDV:
IBAN2:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Elektronska pošta:

zakoniti zastopnik
pooblaščenec1

Izpolniti za vsak sklop posebej:
Sklop:
A
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
B
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
C
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
D
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):

Obvezno priložiti pooblastilo!
Navesti številko TRR, na katerega se bo izvajalo plačilo po pogodbi. Če se plačilo izvaja glavnemu
izvajalcu oz. vodilnemu ponudniku polje pustite prazno!
1
2
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Sklop:
E
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
F
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
G
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
H
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
I
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
J
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Sklop:
K
Opis prevzetih del:
Ponudbena vrednost (brez DDV):
Kraj:
Datum:

Žig
Opomba:
žigom.

Podpis odgovorne osebe:
Ne poslujemo z
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ZAHTEVA PO 94. ČL. ZJN-3
v postopku oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE
Podatki o podizvajalcu:
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Podatki o glavnem izvajalcu (ponudniku):
Naziv:
Naslov:
Odgovorna oseba:
Zahteva in soglasje podizvajalca:
Kot odgovorna oseba podizvajalca izjavljam, da pri izvedbi zgoraj navedenega javnega
naročila od naročnika zahtevam neposredno plačilo.
Dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto zgoraj navedenega ponudnika
poravna mojo terjatev do tega ponudnika.
Datum:
Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:
Opomba:

Ne poslujemo z žigom.

Izjava glavnega izvajalca (ponudnika):
Kot odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da bom v pogodbi pooblastil naročnika, da na
podlagi z naše strani potrjenega računa, neposredno plača zgoraj navedenemu podizvajalcu.
Izjavljam, da bom svojemu računu priložil račun zgoraj navedenega podizvajalca, ki ga bom
predhodno potrdil.
Datum:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:
Opomba:

Ne poslujemo z žigom.
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PODATKI O KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI
v postopku oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE
Ime in priimek:
Strokovna izobrazba:
Funkcija:
Zaposlen za:
Firma in naslov
delodajalca:

Odgovorna oseba za vodenje projektne dokumentacije – vodja
projekta
Odgovorna oseba izdelave načrta:
Odgovorna oseba izdelave elaborata:
določen čas
nedoločen čas

Prevzeta dela v
ponudbi (po sklopih):
Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS – Inženirski zbornici Slovenije:
Identifikacijska št.:
Žig:

Izjava v primeru, da imenovani ni vpisan v imenik:
Izjavljamo, da navedena oseba
izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani,
bomo pred podpisom pogodbe predložili dokazilo o vpisu.
Reference za navedeno funkcijo:
Investitor:
Kontaktna oseba investitorja:
E-naslov kontaktne osebe:
Predmet (originalni naslov projekta):
Vrednost (brez DDV):
Datum Izdelave projekta3:
Opis del (vrsta, dolžina …):

EUR

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na
podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.
Kraj:
Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

Opomba:
Ne poslujemo z žigom.

Pod datum je potrebno navesti datum (mesec, leto), ki je v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji naveden na naslovni strani referenčnega dela.
3
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REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
v postopku oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE
Gospodarski subjekt
(imetnik reference):
Naziv posla (originalni
naslov projekta):
Investitor / naročnik:
Kontaktna oseba pri
investitorju/naročniku:
Kontaktni podatki
kontaktne osebe:
Datum Izdelave
projekta4:
Pogodbena vrednost
referenčnega posla:
Opis izvedenih del
(vrsta, dolžina …):

(e-naslov, telefonska številka)

EUR brez DDV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki o referenci
resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila
o uspešni izvedbi navedenega referenčnega posla.
Kraj:
Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

Opomba:
Ne poslujemo z žigom.

Pod datum je potrebno navesti datum (mesec, leto), ki je v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji naveden na naslovni strani referenčnega dela.
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VZOREC POGODBE
POGODBA NAROČNIKA št. 430-1/2018POGODBA IZVAJALCA št.
sklenjena med
NAROČNIKI:
Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, matična št.: 2333813000, ID za DDV: SI 89110528, ki ga zastopa Tanja Vintar, v
nadaljevanju: RASG
in
Občina
in
Občina
in
Občina
…
in
IZVAJALCEM:
, matična št.:
, ID za DDV:
nadaljevanju: IZVAJALEC
I.

, IBAN

, ki ga zastopa

,v

PREDMET POGODBE
1. člen

(1) S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izdelavo naslednjo projektno
dokumentacijo:
Izdelava
projektne
dokumentacije
DGD/PZI/IzN
projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE,
sklop
.
(2) Specifikacija oddanih oz. prevzetih del iz predhodnega odstavka je razvidna iz
ponudbene dokumentacije in projektne naloge.
II.

VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen

(1) Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št.

,

z dne
v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV =
EUR, (z besedo:
/100), od tega DDV =
EUR, (z besedo:
/100).
(2) Pogodbene cene so fiksne. Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.
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III.

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
3. člen

(1) Stroške po tej pogodbe krijejo občine, ki v tej pogodbi nastopajo kot naročniki, in sicer
sorazmerno glede na dolžino projektiranih tras v posamezni občini.
(2) Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročnikom iz prejšnjega odstavka na podlagi
izstavljenih računov, pripravljenih na osnovi začasnih in končnih situacij, ki jih predhodno
potrdi RASG.
(3) Izvajalec lahko začasne situacije izstavlja na podlagi naslednje dinamike:
− 20 % pogodbene vrednosti po predaji predlogov katastrskih elaboratov in
projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in smernic;
− 50 % pogodbene vrednosti po predaji projektne dokumentacije revizijski komisiji.
(4) Izvajalec lahko končne situacije, v višini 30 % pogodbene vrednosti, izstavi po dokončno
opravljenem delu, to je po izdaji končnega revizijskega poročila in po oddaji ustrezno
izdelane končne verzije projektnih dokumentacij.
4. člen
(1) Izvajalec je dolžan račune izstavljati kot e-račune. Obvezna priloga posameznega računa
je s strani RASG potrjena situacija.
(2) Naročniki so dolžni račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti.
Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi ali je ne zavrne ali ji ne oporeka,
se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena.
(3) Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu eračuna k posameznemu naročniku – občini.
IV.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
5. člen

(1) Obveznosti izvajalca so:
a. da bo prevzeta dela izvršil po projektni nalogi in utemeljenih zahtevah naročnika,
strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in
kvalitetno, v skladu z vso veljavno zakonodajo in vsemi veljavnimi tehničnimi
predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročniki in upoštevanju
njihovih ekonomskih in tehničnih pogojev;
b. da bo naročnikom kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in
upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih:
c. da bo sodeloval pri reviziji oz. recenziji projektne dokumentacije, v vseh
morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvršil vse korekcije
projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah;
d. da bo na pobudo naročnikov v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal
pojasnila v zvezi z njeno izdelavo;
e. da bo naročnike sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev
prevzetih obveznosti,
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f.

(2)
(2)

(3)

(4)

(5)

da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima
strankama, izvršil dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se
ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva,
g. da bo za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da
je smotrn in ni v skladu s projektno nalogo, priskrbel soglasje naročnikov,
h. da bo, v primeru gradnje po tej pogodbi projektiranega objekta izvajal
projektantski nadzor ter potrjeval utemeljene spremembe in dopolnitve projekta za
izvedbo.
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev. /ALI/
Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo naslednji podizvajalci, ki so zahtevali
neposredno plačilo:
−
, matična št.:
, ID za DDV:
, IBAN:
, vrsta del:
,
predmet:
, količina:
, vrednost:
, kraj in rok izvedbe: enako kot
glavni izvajalec;
−
, matična št.:
, ID za DDV:
, IBAN:
, vrsta del:
,
predmet:
, količina:
, vrednost:
, kraj in rok izvedbe: enako kot
glavni izvajalec;
−
, matična št.:
, ID za DDV:
, IBAN:
, vrsta del:
,
predmet:
, količina:
, vrednost:
, kraj in rok izvedbe: enako kot
glavni izvajalec;
− …
in podizvajalci, ki ne zahtevajo neposrednega plačila:
−
, matična št.:
, ID za DDV:
, vrsta del:
, predmet:
,
količina:
, vrednost:
, kraj in rok izvedbe: enako kot glavni izvajalec;
−
, matična št.:
, ID za DDV:
, vrsta del:
, predmet:
,
količina:
, vrednost:
, kraj in rok izvedbe: enako kot glavni izvajalec;
−
, matična št.:
, ID za DDV:
, vrsta del:
, predmet:
,
količina:
, vrednost:
, kraj in rok izvedbe: enako kot glavni izvajalec;
− …
Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun
oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnike, da
podizvajalcu, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun
oziroma situacijo plača neposredno.
Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročniki, le-tem
v roku 5 dni po spremembi predložiti:
- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem,
da podizvajalec zahteva neposredna plačila.
Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema, izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje
sposobnosti. Naročniki bodo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za
izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročniki lahko
zavrnejo predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročniki morajo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti ostale naročnike in izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Vzorec pogodbe, JN št. 430-1/2018

str. 3

(6) Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročnikom
najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave
vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za
izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
6. člen
Projektna dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnikov in jo izvajalec lahko preda
tretji osebi samo s soglasjem RASG. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda v
svojem arhivu.
7. člen
Obveznosti naročnikov so:
a. da izvajalcu v dogovorjenih rokih izročijo projektno nalogo in vso že izdelano
dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih del;
b. da tekoče spremljajo in nadzirajo projektiranje in po potrjujejo projektne rešitve;
c. da zagotovijo revidente projektne dokumentacije in izvedbo revizije projektne
dokumentacije v rokih, ki ne bodo ogrožali pogodbenih rokov po tej pogodbi.
V.

ROK DOKONČNJA DEL
8. člen

(1) Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe
in izdelal projektno dokumentacijo v rokih iz točke I. navodil za pripravo ponudbe:
a. predlog katastrskega elaborata v elektronski obliki (na USB ključku) v roku 30 dni
po sklenitvi pogodbe;
b. ustrezno število izvodov projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev
in smernic v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe, pri čemer vsak naročnik prejeme
po en (1) izvoda;
c. (velja za sklope A do J) dva (2) izvoda celotne projektne dokumentacije za
obravnavo pred revizijsko komisijo v roku 180 dni po sklenitvi te pogodbe;
c. (velja za sklop K) dva (2) izvoda celotne projektne dokumentacije za obravnavo
pred revizijsko komisijo v roku 240 dni po sklenitvi te pogodbe;
d. (velja za sklope A, B, D, F) dva (2) izvoda celovite presoje vplivov na okolje in
zapis v elektronski obliki (na USB ključku) v roku 210 dni po sklenitvi pogodbe;
d. (velja za sklop K) dva (2) izvoda celovite presoje vplivov na okolje in zapis v
elektronski obliki (na USB ključku) v roku 270 dni po sklenitvi pogodbe;
e. (velja za sklope A do J) soglasje presojevalca prometne varnosti za vsak odsek v
roku 210 dni po sklenitvi pogodbe;
e. (velja za sklop K) soglasje presojevalca prometne varnosti za vsak odsek v roku
270 dni po sklenitvi pogodbe;
f. šest (6) izvodov celotne projektne dokumentacije in zapis v elektronski obliki (na
USB ključku) ter izvod katastrskega elaborata v ločeni mapi, popravljene po
utemeljenih zahtevah naročnikovega pregledovalca v roku 30 dni po datumu
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izdaje končnega revizijskega poročila oz. v roku določenem na zapisniku
revizijske oz. recenzijske razprave.
(2) Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del,
je o tem dolžan takoj pisno obvestiti RASG in ga zaprositi za podaljšanje roka
dokončanja del.
(3) RASG skupaj z ostalimi naročniki po tej pogodbi presodi objektivnost prošnje za
podaljšanje roka za izvedbo del. V primeru presoje, da je predlog zaradi razlogov na
strani izvajalca, ki so bili predvidljivi že v času sklenitve pogodbe, se pogodbeni rok ne
podaljša. Rok izvedbe del se pogojno lahko podaljša zgolj iz objektivnih razlogov, ki jih ni
bilo mogoče predvideti, kot na primer čas trajanja revizije daljši od 30 dni, ipd. Ostali
tehnični vzroki, pogoji soglasodajalcev ipd se štejejo za predvidljive okoliščine in niso
razlog za podaljšanje roka.
(4) Podaljšanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.
VI.

POGODBENA KAZEN
9. člen

(1) Za vsak dan zamude dokončanja prevzetih del po tej pogodbi bo izvajalec plačal
naročnikom pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del,
vendar največ 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del.
(2) Pogodbena kazen se obračuna s končnim obračunom.
(3) Naročniki in izvajalec so soglasni, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode naročniku. Povračilo eventualno nastale škode bo naročnik uveljavljal
po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.
VII.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR
10. člen

(1) Pooblaščeni predstavnik naročnikov – vodja projekta – je
. Izvajalec je dolžan vso
pisno korespondenco pošiljati vodji projekta.
(2) Pooblaščeni predstavniki naročnikov – občin, ki izvajajo tudi strokovni nadzor nad
izvedbo pogodbenih del, so:
- za Občino
:
- za Občino
:
- za Občino
:
- …
(3) Vodja projekta s strani izvajalca je
.
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VIII.

REŠEVANJE SPOROV
11. člen

Morebitne nastale spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem
primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Lenartu.
IX.

KONČNE DOLOČBE
12. člen

(1) Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke,
pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
(2) Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe pogodbe, zmanjša obseg del ali
odstopi od pogodbe, iz razloga da sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso
zagotovljena ali niso zagotovljena v zadostni višini. Izvajalcu del iz tega naslova ne
pripada odškodnina, upravičen je le do plačila stroškov že izvedenih del.
13. člen
(1) Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- 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 ali posredniku.
(2) Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali
njegov družinski član
- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
14. člen
(1) Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je katerikoli
naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o
izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
(2) V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem
odstavku, naročniki odstopijo od pogodbe.
(3) V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača
izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo
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pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta
obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
15. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v
izvod, vsak naročnik pa po dva izvoda.
V

, dne

enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en

V Lenartu v Slov. goricah, dne

IZVAJALEC:
Direktor/ica

NAROČNIKI:
Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.
Direktorica
Tanja Vintar

Občina
Župan/ja

Občina
Župan/ja

Občina
Župan/ja

Vzorec pogodbe, JN št. 430-1/2018

str. 7

VZOREC MENIČNE IZJAVA S POOBLASTILOM
ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naročniku,
, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v postopku
oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta
KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE, št.
430-1/2018, izročamo podpisano bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom
za izpolnitev in unovčenje menice.
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika firma in sedež
PONUDNIKA nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika,
, da lahko podpisano
bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN projekta KOLESARSKE
POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE, z naročnikovo oznako
430-1/2018, skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in pogodbe za predmetno
naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini do
10 % pogodbene vrednosti (z DDV) iz pogodbe, kar znaša:
EUR, z besedo:
/100.
Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje
menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati z dnem predaje
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi in najkasneje
.
Menični znesek se nakaže na račun naročnika
, št.
, odprt pri
. Ponudnik
izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s
klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika
dovoljujem banki izplačilo take menice.

, da predloži menico na unovčenje in izrecno

Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih
mojih računov:
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
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.
Kraj:
Datum:

Izdajatelj menice:
Ponudnik
Ime in priimek zakonitega zastopnika
Funkcija
Podpis:

_________________________
Priloga: bianco menica, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika
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