Številka: 1-01/2016
Datum: 16.09.2016

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Vabimo vas, da nam do 28.09.2016 do 17. ure posredujete ponudbo z
izpolnjenimi obrazci, v pisni in elektronski obliki ( CD ali USB ključek ) , za ureditev
igrišča z umetno travo v ŠC Drenov Grič in sicer za sklop:
1. Zemeljska, gradbena in elektromontažna dela ter opremo, in/ali
2. Fino pripravo, zaključni sloj trave in ograjo
Podrobnejši obseg del je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije. Cena mora
vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2016.
Rok začetka del: takoj po podpisu pogodbe. Rok končanja del:
1. sklop del - 40 dni po uvedbi v delo
2. sklop del – 20 dni po uvedbi v delo
Rok plačila znaša 45 dni po izstavitvi začasne situacije potrjene s strani nadzora in izstavitvi
pravilno izstavljenega računa.
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo na podlagi splošnih pogojev in popisa
ponudil najnižjo ceno.
Ponudbo izpolni in podpiše oseba, ki ima pooblastila za sklepanje poslov ponujene vrednosti.
Druga določila so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom ponudbe ponudnik izjavi, da se
strinja z določili vzorca pogodbe.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 28.09.2016 do 17. ure, na
naslov ŠD Dren, Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika
Kontaktni osebi za informacije s strani naročnika sta
- g. TOMAŽ JELOVŠEK (odgovorni vodja projekta), tel.št.: 041/344-716, email:
tomaz@sd-dren.si.
- g. ALEŠ VOJSKA (član nadzornega odbora ŠD DREN), tel.št.: 031/659-784, email:
ales.vojska@gmail.com.
Prosimo, da podate ponudbo v zapečateni kuverti z oznako “NE ODPIRAJ-PONUDBA
Igrišče z umetno travo sklop 1, sklop 2“ in označite sklop za katerega dajete ponudbo ali
uporabite prilogo Etiketo za naslavljanje ponudbe. Ponudbo lahko oddate tudi osebno v roke
kontaktnima osebama za informacije s strani naročnika (navedeno zgoraj).
Pripravil: Janko Skodlar

Športno društvo Dren –
DRENOV GRIČ –LESNO BRDO
Zakoniti zastopnik
Tomaž Jelovšek

Priloge:
 Etiketa za naslavljanje ponudbe
 Rekapitulacija
 Splošni pogoji
 Popis del za 1. sklop in 2. sklop
 Vzorec pogodbe
 Obrazci od 1 do 10
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ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !
Pošiljatelj:

Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) :
Prevzemnik ponudbe:

Naziv:

Datum:
Ura:
Zap. št.:

Naslov:

Podpis:
Zbiranje ponudb: » Športni center
Drenov Grič – ureditev igrišča z umetno
travo«

Prejemnik :

Sklop

1

Sklop

2

ŠD Dren, Drenov Grič – Lesno Brdo,
Drenov Grič 25,
1360 Vrhnika

Obkrožite skop za katerega dajete ponudbo

NE ODPIRAJ!!!
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VZOREC POGODBE
Športno društvo Dren, Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika, ki ga
zastopa TOMAŽ JELOVŠEK (Identifikacijska številka za DDV: 19199554, matična
številka: 5228204), v nadaljevanju kot naročnik
in
_________________________________________________________________________
(Identifikacijska številka za DDV : __________, matična številka: _________________),
v nadaljevanju kot izvajalec
sklepata
GRADBENO POGODBO ŠT. ____
ZA UREDITEV IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO
V ŠPORTNEM CENTRU DRENOV GRIČ
I. PREDMET POGODBE
1. člen
Na podlagi prejete ponudbe z dne ________________, se pogodbeni stranki dogovorita o
medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih za izvedbo javnega naročila Športni center
Drenov Grič – ureditev igrišča z umetno travo:
1. SKLOP - Zemeljska, gradbena in elektromontažna dela ter oprema;
2. SKLOP - Fina priprava, zaključni sloj trave in ograja; (izberi sklop).
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik. Izvajalec bo v skladu s to pogodbo izvedel
dela po ponudbi št. ……………………..
Sestavni del te pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z javnim naročilom in ponudbena
dokumentacija in splošni pogoji naročnika.
II. VREDNOST POGODBENIH DEL
2. člen
Pogodbena vrednost del je vrednost del, opisanih v priloženi ponudbi, ki brez DDV znaša
________________________ in skupaj z 22% DDV znaša: ___________________ EUR.
(z besedo: ____________________________________________)
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del. Pogodbeni stranki
soglašata, da gre riziko eventualnega 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.
Projekt delno financira Fundacija za šport.
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Dela, ki niso bila dogovorjena po tej pogodbi in niso nujna za izpolnitev pogodbe, vendar so
po pisnem naročnikovem naročilu potrebna (dodatna oziroma poznejša dela), mora izvajalec
izvesti po cenah merskih enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativnih osnovah, ki
izhajajo iz ponudbenega predračuna. V kolikor je izvajalec nudil popust na pogodbena dela,
se popust upošteva tudi pri vseh dodatnih oziroma poznejših delih.
Kot dodatna dela bodo upoštevana le dela, ki jih bo naročnik naročil pisno. Za ta dela morata
pogodbeni stranki skleniti aneks k tej pogodbi.
Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko upošteva do navedene višine,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani nadzora in
naročnika.
III. ROK DOKONČANJA DEL
3. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po sklenitvi
pogodbe in uvedbi v delo in jih dokončati v 40 dneh po uvedbi v delo za 1. sklop del in v 20
dneh po uvedbi v delo za 2. sklop del.
Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključno s
predajo vse dokumentacije in podpisom primopredajnega zapisnika.
4. člen
V kolikor izvajalec iz objektivnih razlogov zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali/in
glede na rok dokončanja del iz 3. člena te pogodbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti
naročnika in ga zaprositi za dovoljenje oz. podaljšanje pogodbenega roka.
Za podaljšanje roka se sklene aneks k pogodbi.
IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
5. člen
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del na objektu izvajalca uvesti v delo.
Izvajalec je uveden v delo, ko naročnik:
- izroči izvajalcu izvod projektne dokumentacije,
- ga seznani z parcelnimi mejami na katerih bo lahko organiziral gradbišče,
- ter s prvim vpisom v gradbeni dnevnik, kjer se navedeno tudi evidentira.
6. člen
Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti zahtevke za vse spremembe, skladno z
načrtom dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.
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V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike v zvezi z
izvedbo del, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in
okoliščine za pravilno izvedbo del.
Izvajalec se obvezuje med gradnjo skrbeti, da ne poškoduje komunikacij in drugih objektov.
Izvajalec se zavezuje vse eventualne poškodbe sanirati takoj oz. v najkrajšem možnem času
na lastne stroške.
Izvajalec je dolžan ob sklenitvi pogodbe predložitvi terminski plan in organizacijo izvedbe
gradbišča.
Ob dokončanju del bo predal tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del –
dokazilo o zanesljivosti objekta (atesti, certifikati, garantni listi, meritve,…), navodila za
obratovanje in vzdrževanje opreme.
8. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje izvršiti dela kvalitetno
ter v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora pred vgradnjo Naročniku ali Nadzoru
dostaviti za vse materiale in naprave predpisane ateste, certifikate in/ali predpisane
preizkuse.
Izvajalec je dolžan grobo čistiti gradbišče ter odstranjevati embalažo in druge nevarne ovire
sproti, oziroma vsak dan po zaključku del. V primeru, da izvajalec teh del ne opravi, to izvrši
naročnik na stroške izvajalca.
Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge
predpise in določbe varstva pri delu.
9. člen
Izvajalec se obvezuje voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer s potrebnimi
prilogami in obračunskimi načrti.
10. člen
Sestavni del pogodbe je bianco menica (s pooblastilom za vnovčenje) za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki jo
mora izvajalec predložiti najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe
s strani naročnika. Brez navedene bianco menice pogodba ni veljavna.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
11. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po
dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
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Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasne ali končne situacije. Pri izstavitvi
situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Izvajalec bo vsak mesečni račun izstavil na naslov naročnika, kateremu bo priložena
situacija.
V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne
manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravičen
do podražitev.
VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
12. člen
Izvajalec bo naročniku izstavljal račune do 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Naročnik je dolžan račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik ne
pregleda in potrdi računa v roku 15 dni od prejema in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je
potrjen s potekom tega roka.
Naročnik bo račun plačal 45. dan od prejema pravilno izstavljenega računa na račun
izvajalca št. _____________________________________________.
Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči
nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.
13. člen
Ta člen se uporabi samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem oz. če kot
ponudnik nastopa skupina ponudnikov.
Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer:
Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun):
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal: __________________________________________________
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del_____________________________
________________________________________________________________________
Izvajalec:
 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem iz prejšnje točke tega člena;
 izjavlja, da so podizvajalci predložili soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca
poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca;
 se zaveže, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
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V primeru oddaje pogodbenih del podizvajalcu, mora podizvajalec izpolnjevati pogoje iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora za izbranega podizvajalca
pridobiti soglasje naročnika.
Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila
zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, naročniku v
petih dneh po spremembi predložil:
 navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter vsak
del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (poleg točke I. še točko III.
na obrazcu OBR. 2 - Podatki o ponudniku);
 priložiti podpisano Izjavo podizvajalcev (OBR. 4)
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva
(OBR. 5);
VIII. POGODBENA KAZEN
14. člen
V primeru prekoračitve s pogodbo dogovorjenega roka izvedbe del, se izvajalec obveže
plačati pogodbeno kazen v višini 5 promilov pogodbenega zneska za vsak dan prekoračitve
roka, vendar največ 10% pogodbenega zneska.
Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
IX. GARANCIJSKI ROK
15. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določb Obligacijskega
zakonika.
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma
dobaviteljev. Garancijski rok za opravljena dela je 3 leta po primopredaji pogodbenih del
naročniku.
16. člen
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne
pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če
izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na račun
izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
17. člen
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v garancijski
dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. V kolikor izvajalec na naročnikovo zahtevo ne odpravi
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ugotovljenih pomanjkljivosti, bo naročnik ta dela izvedel z drugim izvajalcem na račun
pogodbenega izvajalca in jih poplačal z unovčenjem zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi.
Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo ali
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila
na 5 % vrednosti končnega obračuna del z DDV, predloži izvajalec po dokončanju del, to je
ob uspešni primopredaji. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski
rok, ki je določen v pogodbi, torej 3 leta in 30 dni.
X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR
18. člen
Za svojega zastopnika pri izvajanju del izvajalec določa _______________________
Pooblaščeni zastopnik s strani naročnika je g. TOMAŽ JELOVŠEK u.d.i.a.
za opravljanje nadzora nad gradnjo pa ALEŠ VOJSKA s.p..
XI. REŠEVANJE SPOROV
19. člen
Naročnik sme razdreti pogodbo:
 izvajalec, po svoji krivdi, v roku 15 dni od uvedbe v delo ne prične z izvedbo pogodbenih
del,


če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni;



če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;



če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo
vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

Izvajalec sme razdreti pogodbo:
 če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;


če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi
katerih pogodbo razdirata.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena
dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank,
ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.
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Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča
svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in
gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.
20. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanje ne bo možno rešiti na način, določen v
predhodnem odstavku, lahko vsaka pogodbena stran sproži spor pri stvarno pristojnem
sodišču.
21. člen
Gradbena pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca gradbene pogodbe ali njegovega podizvajalca.
XII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno
korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika,
posrednika; je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena
oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
23. člen
Pogodbeni strani soglašata, da je ta pogodba sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo
podpišeta obe pogodbeni stranki in je izvajalec priložil menico za dobro in pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti.
24. člen
Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran po
dva izvoda.
Številka:
Podpisano dne:

Številka:
Podpisano dne:

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
ŠPORTNO DRUŠTVO DREN,
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DRENOV GRIČ – LESNO BRDO
zakoniti zastopnik
TOMAŽ JELOVŠEK
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OBR. 1- PONUDBA za sklop 1 in 2
SKLOP ______

Ponudba št.:
Predmet naročila:
Naročnik:

Športni center Drenov Grič – ureditev igrišča z umetno travo
Športno društvo Dren, Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič
25, 1360 Vrhnika

Ponudnik:
 Ponudbena cena za zgoraj navedeni

sklop naročila znaša

vrednost ponudbe brez DDV:
popust (%):
Skupaj vrednost ponudbe brez DDV s
popustom (%)
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV:
(z besedo)
 Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse možne vplive, ki
lahko nastanejo na mikro lokaciji predvidene gradnje in te vračunali v svojo ponudbo
vse do popolne predaje objekta naročniku, to je do konca obdobja garancije za
odpravo napak v garancijski dobi.
 Izjavljamo, da je vrednost naše ponudbe fiksna in se v času izvajanja naročila ne bo
spremenila.
 Veljavnost ponudbe za celotno naročilo sklopa je najmanj do konca leta 2016.

Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum:

Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner)
oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.
V primeru večjega števila partnerjev/podizvajalcev se ta obrazec kopira. Kopira se tudi v primeru, da
se ponudnik javi na več sklopov.
V obrazcu je zgoraj desno, kjer piše sklop/i potrebno pripisati številko/e sklopa/sklopov za
katero/e se prilaga. Za vsak oddani sklop oz. ponudbo na sklop, se izpolni ločen OBR.1 –
PONUDBA.
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OBR. 2 - PODATKI O PONUDNIKU
SKLOP ______
Ponudbo podajamo (ustrezno obkrožiti):

1.

I.

samostojno

II.

skupaj z drugimi ponudniki – skupna ponudba

III.

skupaj s podizvajalci

Ponudnik v nadaljevanju ustrezno izpolni poglavje I, II ali III glede na to, ali nastopa samostojno, v
skupni ponudbi oziroma s podizvajalci.
Ponudbo podajamo za celotno predmetno javno naročilo

2.

Športni center Drenov Grič – ureditev igrišča z umetno travo
I.

SAMOSTOJNA PONUDBA

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe - z navedbo funkcije):
_______________________________________________________
Kontaktna oseba: _________________________________________
Elektronski naslov kontaktne osebe: _________________________
Skrbnik pogodbe: ________________________________________
Telefon: _____________________________________
Telefaks: _____________________________________
Elektronska pošta: _____________________________
Transakcijski račun podjetja: __________________________________, voden pri banki:
___________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: ________________________, davčna izpostava: _____________
Zakoniti zastopniki ponudnika:
__________________________________________________
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II.

SKUPNA PONUDBA

VODILNI PARTNER:
1. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):
_______________________________________________________
Kontaktna oseba: _________________________________________
Skrbnik pogodbe: _________________________________________
Telefon: _____________________________________
Telefaks: _____________________________________
Elektronska pošta: _____________________________
Transakcijski račun podjetja: _________________, voden pri banki: ________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________

PARTNERJI V SKUPINI:
2. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________

3. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________
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Naročnik naj v fazi do morebitnega podpisa pogodbe/okvirnega sporazuma vse dokumente
naslavlja na vodilnega partnerja.
Obvezna priloga: akt o skupni izvedbi naročila

III.

PONUDBA S PODIZVAJALCI

GLAVNI IZVAJALEC:
Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):
_______________________________________________________
Kontaktna oseba: _________________________________________
Skrbnik pogodbe: ________________________________________
Telefon: _____________________________________
Telefaks: _____________________________________
Elektronska pošta: _____________________________
Transakcijski račun podjetja: _________________, voden pri banki: ________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________

Zakoniti zastopniki ponudnika:
__________________________________________________

PODIZVAJALEC:
Polni naziv in firma podizvajalca:
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Naslov podizvajalca:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Telefon:
Telefax:
Identifikacijska številka za DDV:
Matična številka:
Št. TRR-ja in banka:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe (z
navedbo funkcije):
Zakoniti zastopniki podizvajalca:
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
Količina del podizvajalca:
Vrednost del podizvajalca (v EUR brez
DDV):
Kraj izvedbe del:
Rok izvedbe del:
Priloga: Izjava podizvajalca (OBR. 4 – Izjava podizvajalca)
(priloga je obvezna, če glavni ponudnik odda ponudbo s podizvajalci)
Priloga: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo s strani naročnika (OBR. 5)
(priloga je obvezna, če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:
bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi
navodili, priporočili in normativi,
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in
pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na
ozemlju Republike Slovenije.
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Izjavljamo, da:
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v
dokumentaciji v zvezi z oddajo tega javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,
smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila,
je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zadostno
število tehničnega osebja, drugih strokovnih delavcev, ki so sposobni izvesti
predmetno javno naročilo, ter razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi
(lastno mehanizacijo ipd.),
bomo razpisane storitve/dela/dobave izvajali strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenih
terminih, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi
pogoji ter zahtevami naročnika,
ima naše podjetje organizirane zadostne tehnične zmogljivosti za izpolnitev
predmetnega javnega naročila,
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,
do naročnika ne bomo imeli nikakršnega odškodninskega zahtevka, če ne bomo
izbrani za izvedbo javnega naročila,
smo podali resnične, verodostojne izjave oziroma podatke.

Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum:

Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner)
oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.
V primeru večjega števila partnerjev/podizvajalcev se obrazec pod številko II. ali III. fotokopira.
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OBR. 3 - IZJAVA PONUDNIKA
SKLOP ______
Izjavljamo:
1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo Športni
center Drenov Grič – ureditev igrišča z umetno travo ter vsemi njenimi popravki in
dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;
2. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za
sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;
3. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne
informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja;
4. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale
na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;
5. da lahko naročnik v fazi povpraševanja od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila
ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije;
6. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek zbiranja ponudb, zavrne vse
ponudbe ali ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo
uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne
neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
Hkrati tudi soglašamo, da si naročnik pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe del
po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih
del. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost;
7. da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko zagotavljamo
nemoteno in kakovostno izvajanje storitev;
8. da razpolagamo s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih
sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega nameravamo uporabiti pri
izvedbi;
9. da ponujamo vsa razpisana dela oz. razpisano blago v skladu z zahtevami, navedenimi v
razpisni dokumentaciji;
10. da bomo dela izvedli v ponujenem roku;
11. da, smo seznanjeni, da bo moral izbrani ponudnik najkasneje v roku 3 dni od obvestila o
izboru , podpisati pogodbo in jo vrniti naročniku.
Če se ponudnik v tem roku ne bo odzval na podpis pogodbe, bo naročnik štel, da je
odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe
– bianko menico ne glede na razloge za odstop od ponudbe.
12.Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register
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Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne osebe
žig

______________________

Navodila za izpolnitev: Ponudnik OBR. 3 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov
navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik
sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega od ponudnikov v skupini v primeru skupne ponudbe.
Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali partnerjev v skupini, ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBR. 4 - IZJAVA PODIZVAJALCA
SKLOP ______

1.

2.

3.

4.
5.

Izjavljamo:
da nad nami ni začet 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, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja
upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s
predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami;
da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne
informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja;
da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale
na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne osebe
žig

______________________

Navodila za izpolnitev: Podizvajalec OBR. 4 izpolni. Zaradi večjega števila podizvajalcev, ponudnik
obrazec lahko fotokopira.
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OBR. 5 - ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO
SKLOP ______

Podizvajalec:

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Športno društvo Dren, Drenov Grič – Lesno
Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika, na podlagi potrjenega računa/situacije s strani
ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
za javno naročilo »Športni center Drenov Grič – ureditev igrišča z umetno travo«.

Žig in podpis podizvajalca:

Kraj in datum:

Navodila za izpolnitev: OBR. 5 izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo.
V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec
fotokopira.
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OBR. 6 - SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ - za sklop 1 in 2
SKLOP ______

Ponudnik:
____________________________
____________________________
SEZNAM IZVRŠENIH GRADENJ
Izjavljamo, da imamo v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila uspešno
zaključen vsaj en (1) istovrstni posel vreden najmanj v višini ponudbene vrednosti (brez
DDV).
št.

kraj:

Naročnik in kontakt
Naslov
(telefonska številka)

Vrsta objekta

____________________

datum: ____________________

Leto

Vrednost

podpis odgovorne osebe
žig

______________________

Navodila za izpolnitev: Ponudnik izpolni originalni obrazec OBR. 6 za vse sklope, za katere oddaja
ponudbo (1 ali 2) Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik
ponudbe.
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OBR. 7 - PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU za sklop 1 in 2
SKLOP ______
Ponudnik:
____________________________
____________________________
PODATKI O TEHNIČNEM OSEBJU
Odgovorna oseba ponudnika, ________________________________________________,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi
strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki
izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz Zakona o
graditvi objektov in vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov,
ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
ODGOVORNI VODJA DEL:
ime in priimek:
izobrazba:
število let delovnih izkušenj:
Telefon / telefax:
elektronski naslov:
Izjavljamo, da _______________________________, ki bo odgovorni vodja del pri izvedbi
javnega naročila »Športni center Drenov Grič – ureditev igrišča z umetno travo«:
(opomba: ustrezno obkrožiti)
-

je pri nas v rednem delovnem razmerju, kar dokazujemo s kopijo obrazca M-1, ki ga
prilagamo za tem obrazcem;

-

z nami pogodbeno sodeluje, kar dokazujemo s pogodbo o sodelovanju pri izvedbi
javnega naročila »Športni center Drenov Grič – ureditev igrišča z umetno travo«, v
celotnem času izvajanja naročila, ki jo prilagamo za tem obrazcem.

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne osebe
žig

______________________

Navodila za izpolnitev: Ponudnik mora OBR. 7 izpolniti (za vse sklope, za katere oddaja ponudbo 1
ali 2). Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. V
primeru, da je število delavcev večje, se obrazec oz. tabele lahko kopirajo.
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OBR. 8 - IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV
Ponudnik:
____________________________
____________________________
IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV
Odgovorna oseba ponudnika, ________________________________________________,
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da:
-

upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se
nanašajo na varstvo in zdravje pri delu (Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS,
št. 43/2011);

-

upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se
nanašajo na zaposlovanje in delovne pogoje;

-

bomo po zaključku del odstranili z objekta in gradbišča ves odpadni material in
embalažo in ga glede na vrsto odpeljali na za to dovoljeno deponijo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere
bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne osebe
žig

______________________

Navodila za izpolnitev: Ponudnik mora OBR. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in
podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost
podatkov.
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OBR. 9 - VZOREC BANČNE GARANCIJE ALI KAVCIJSKEGA
ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
SKLOP ______
Naziv banke (zavarovalnice)______________________________________________
Kraj in datum _________________________________________
Upravičenec:

Športno društvo Dren, Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika,

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št. ___________________
V skladu s Gradbeno pogodbo št. ________________za »Športni center Drenov Grič – ureditev igrišča z
umetno travo« - SKLOP :::::::, z dne __________, sklenjene med upravičencem Športnim društvom Dren,
Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika, in __________________ (naziv izvajalca) v
vrednosti ___________________ € z DDV, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem
roku (3 leta) odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, na izvedenih delih, skladno z določili zgoraj citirane
pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15. dneh po prejemu vašega prvega
pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca, plačali ___________ €, če:
1.

izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje, ne
izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti,

2.

v času garancijske dobe ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak, ki so bile ugotovljene po predaji
predmeta javnega naročila v uporabo.

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

originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije oz. kavcijskega zavarovanja v skladu z
zgornjim odstavkom,

b)

original Garancije oz. kavcijskega zavarovanja št. ______/ _______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka,
določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ______________. Po preteku tega roka
garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali
je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja strinjal, da se
izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se
lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja (izvajalec) in banka oz. zavarovalnica sporazumno
dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja.
Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.
Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Kraj:
Datum:

____________________________
____________________ Garant: (žig in podpis)

____________________________________

Navodila za izpolnitev: Ponudnik mora OBR. 9 parafirati in žigosati.
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OBR. 10 - VZOREC POOBLASTILA ZA IZPOLNITEV BIANCO
MENICE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI
SKLOP ______
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice
Naročniku, Športnemu društvu Dren, Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360
Vrhnika, kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
po Gradbeni pogodbi številka_________________ za »Športni center Drenov Grič – ureditev
igrišča z umetno travo«, z dne ___________________ izročamo bianco lastno menico ter to
menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika, Športno društvo Dren, Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360
Vrhnika, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini
___________________€ (z besedo:___________________________________), kar
predstavlja 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo
na naš račun unovči v primeru, če:
 Ponudnik ne bo v celoti izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti,
količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
 Ponudnik svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena
dela/dobave.
 Ponudnik ne nudi del/blaga, ki ga je ponudil v predračunu.
 Ponudnik delno ni izpolnil pogodbenih obveznosti, če opravljena dela/ dobave tudi
delno ne zadostujejo pogodbenim obveznostim.
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):
_______________________________________________________________________
Bianco menica mora velja najmanj trideset (30) dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Kraj:____________________________________________________________________
Datum: _________________________________________________________________
Izdajatelj menice (ponudnik): ________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________________
Funkcija:________________________________________________________________
Podpis: _________________________________________________________________
Priloga: bianco menica

Navodila za izpolnitev: Ponudnik mora OBR. 10 izpolniti, parafirati in žigosati.
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