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I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE
1. PODATKI O NAROČNIKU
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2372 Ruše
Matična številka: 5883571

Davčna številka: 81314485

Kontaktni oseba naročnika: mag. Saša Ajd; sasa.ajd@ruse.si.
Op. Kontaktna oseba je navedena izključno za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem povabila ali
uporabo dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov).
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Naročnikova št. naročila:

430-0082/2016

Predmet:

Graditev – posodobitev igrišča min povezovalnih poti

Naročnik posodablja igrišča na lokaciji Športnega parka Ruše v okviru Centra urbanih športov, in sicer gre za
posodobitev in ureditev kombiniranega igrišča za košarko/nogomet/rokomet ter inline hokeja ter ureditev
vmesnih površin med igrišči. Naročnik je pri dokončanju posodobitev igrišč vezan na roke, saj je za izvedbo
pridobil zunanje vire sofinanciranja. Tako je zelo pomembno, da se dela končajo v rokih kot je opredeljeno v
poglavju II. Predmet naročila. Naročilo je razdeljeno na sklope, ponudnik odda ponudbo za en ali več sklopov.
Opis predmeta naročila je v poglavju II. PREDMET NAROČILA.
3. POVABILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Z NAVODILI
Občina Ruše (v nadaljevanju: naročnik) vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.
91/15; v nadaljevanju ZJN-3), predpisov, ki urejajo področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega
naročila, vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb, izdelanih in oddanih v skladu z objavljenim obvestilom
o naročilu na Portalu javnih naročil in v nadaljevanju navedenimi navodili ter dokumentacijo za pripravo
ponudbe.
Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt (pravna in/ali fizična oseba), registriran za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njeno izvajanje.
Za oddajo naročila se v skladu s 47. členom ZJN-3 izvede javni razpis po postopku oddaje naročila male
vrednosti. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo
sklenil pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih storitev javno naročilo odda prvotnemu
izvajalcu brez predhodne objave v skladu s petim odstavkom 46. člena ZJN-3.
Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer
izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v povabilu in dokumentaciji za pripravo ponudbe niso
bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik
lahko predvidel.
4. DOSTOP DO DOKUMENTACIJE, ZAHTEVE IN DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM
Povabilo, navodila in dokumentacija za pripravo ponudbe sta dosegljiva na spletnih straneh naročnika na
naslovu http://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/.
Celotna komunikacija s ponudniki o vprašanjih, ki zadevajo vsebino javnega naročila in pripravo ponudbe,
poteka izključno preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si. Kot pravočasna zahtevo za pojasnilo oz.
kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi naročilom se šteje vsaka zahteva in vprašanje, ki ga zastavi ponudnik na
Portalu javnih naročil najkasneje do vključno 24. 10. 2016 do 10. ure. Na zahteve za pojasnila ali vprašanja v
zvezi z naročilom, ki bodo zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik bo v najkrajšem času od prejema vprašanja objavil odgovor oz. pojasnilo na Portalu javnih naročil.
V skladu s 67. členom ZJN-3 se pojasnila oz. informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu
javnih naročil ali preko njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo
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javnega naročila, če iz vsebine informacije izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali
če se s pojasnili odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
5. ROK IN ODDAJA PONUDB
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 25.
10. 2016 do 12. ure na naslov naročnika: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Ponudbo lahko oddate tudi
osebno v sprejemni pisarni na sedežu naročnika v poslovnem času, in sicer ponedeljek, torek in četrtek med
8.00 in 15.00, v sredo med 8.00 in 16.30 ter v petek med 8.00 in 13.30.
Ponudba, predložena po zgoraj navedenem roku, se šteje kot prepozna. Tako ponudbo bo naročnik neodprto
vrnil ponudniku po končanem postopku odpiranja ponudb z navedbo, da je prepozna.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici-kuverti, ki mora biti pravilno označena, in sicer mora biti na sprednji
strani napis: »NE ODPIRAJ – JN Posodobitev igrišča in povezovalnih poti«. Na hrbtni ali prednji strani
ovojnice-kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika. Ponudnik lahko uporabi tudi priložen obrazec –
OZNAČBA OVOJNICE, ki ga nalepi na ovojnico. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
Ponudnik lahko spremeni ali umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki mora prispeti k naročniku do roka
navedenega v tej točki. Sprememba ali umik ponudbe mora biti pripravljena in odpremljena na enak način kot
ponudba; napis na ovojnici pa mora vključevati besedo – SPREMEMBA ali UMIK. V primeru umika bo naročnik
ponudbo neodprto vrnil ponudniku.
6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo strokovna komisija izvedla dne 25. 10. 2016, ob 13. uri na sedežu naročnika
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne
potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oz. samostojnega podjetnika
pooblaščene/registrirani za zastopanje (npr. direktor, prokurist). Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
Komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. O odpiranju ponudb
bo komisija sproti sestavljala zapisnik. Kopijo zapisnika prejmejo vsi ponudniki prisotni na odpiranj takoj po
končanem odpiranju, ostali pa po elektronski pošti najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem
naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.
7. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Naročnik bo oddal NMV na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe določene na podlagi najnižje skupne
ponudbene cene z DDV v EUR za posamezni sklop.
8. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO PRAVNEGA VARSTVA / REVIZIJE
Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v zakonsko predpisanem roku. O odločitvi bo naročnik
ponudnike obvestil na način, kot je določen v ZJN-3.
Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D,
63/13 in 90/14-ZDU-1I v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je
imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik
javnega interesa, in sicer po postopku in na način kot je določen v zakonu. V skladu z ZPVPJN se lahko
zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika,
razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN, ne določata drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo
se vlaga skladno s 25. členom ZPVPJN. Razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena se mora vložiti v
osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo
zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika povabila in priložene dokumentacije ali predhodno
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objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Revizijo je pri naročilu male vrednosti
možno vložiti tudi pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila
male vrednosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.
Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo, dolžan vplačati takso v 2.500,00 EUR gradnje na transakcijski račun št. SI56 0110
0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni številko objave javnega naročila na
portalu, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je številka objave javnega naročila krajša od šestih znakov,
se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše
popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov
in ne več kot 25.000 eurov.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico
ali z elektronskimi sredstvi ob upoštevanju 15. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z
elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu
z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo
podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka
za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance.
9. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA
NAROČILA
Naročnik lahko ravna skladno s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 in do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi
postopek javnega naročanja.
Naročnik lahko skladno s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje
ponudb zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razlog, zaradi
katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek.
Naročnik lahko skladno s 6. odstavkom 90. člena ZJN-3 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.
Skladno z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik 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.
Naročnik je dolžan odločitve, sprejete v skladu z 90. členom, posredovati ponudnikom na način, da odločitev
objavi na portalu javnih naročil.
Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z ustavitvijo
postopka, zavrnitvijo ali odstopom od izvedbe javnega naročila.
10. SKLENITEV POGODBE
Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo. Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakon o
preprečevanju in integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) je pred podpisom pogodbe
izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika v osmih dneh predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih
in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico
ničnost pogodbe.
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 3 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če ponudnik
v navedenem roku ne podpiše in vrne pogodbe naročniku, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Naročnik bo pogodbo pred podpisom ustrezno vsebinsko prilagodil glede na sklope oz. ali bo izbrani ponudnik
predložil ponudbo za posamezen ali več sklopov.
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11. VAROVANJE ZAUPNOSTI
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za zaupne
podatke, so jih dolžni varovati po veljavnih predpisih.
Podatki povezani z razlago, ocenjevanjem in primerjavo ponudb, ne bodo posredovani ponudnikom ali
katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do izdaje odločitve o izbiri.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa
in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo
objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.
Kot zaupne lahko ponudnik označi podatke oz. dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi.
Kot zaupni bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem
posameznem listu izpisano »ZAUPNO«.
12. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK
Ponudnik mora izpolnjevati vse navedene pogoje v tej točki in na podlagi 77. člena ZJN-3 predloži naročniku
izjavo ali dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli
preveri verodostojnost izjave oz. predloženih dokazil.
Naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi skladno s tretjim odstavkom 47. člena ZJN3, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. V tem primeru bo naročnik preveril ponudbo ponudnika v
skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dele dokazil ali vsa dokazila, ki bodo izkazovala,
da je obstoj ter vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična in to kadarkoli med postopkom.
Naročnik lahko iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključi ponudnika, skladno z določili ZJN3.
V primeru, če država članica ali tretja država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed
zahtevanih dokumentov in potrdil, lahko ponudnik skladno s četrtin odstavkom 77. člena ZJN-3 predloži
zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v
matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.
12.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
-

gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni
bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena
ZJN-3.

-

gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne 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 ter na dan oddaje ponudbe vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti ne znaša 50 evrov ali več. Prav tako mora imeti gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe
predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih
let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

-

gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve
v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

-

-

gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, za katerega bi veljala omejitev poslovanja
z naročnikom po 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11–UPB2);
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12.2 Drugi pogoji ter reference, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev; izjava o pridobljenih referencah; tehnične specifikacije, standardi,
certifikati ipd. s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev predmeta naročila opisanega v poglavju II.
Predmet naročila
-

ponudnik razpolaga z ustreznimi viri (kadrovskimi, tehničnimi ipd.) da bo izvedel naročilo v predvidnem
roku, kakovosti in obsegu;
ponudnik ima najmanj 3 reference podobnih del za vsak sklop posebej;
ponudnik ima ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje zahtev iz poglavja II. Predmet naročila.

13. ZAHTEVANA OBLIKA IN VSEBINA PONUDBE
Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti podana v slovenskem jeziku in v
skladu z zahtevami iz obvestila o javnem naročilu in temi navodili. Izjemoma je lahko del ponudbe predložen
v tujem jeziku (angleščina, nemščina ali hrvaščina), in sicer del, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost
in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo).
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko od ponudnikov v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb zahteva overjen
prevod kateregakoli dokumenta v tujem jeziku. Če ponudnik v danem roku ne dostavi zahtevanega overjenega
prevoda posameznega dokumenta, bo njegova ponudba kot neprimerna izločena iz nadaljnje obravnave.
Ponudnik mora izpolniti ponudbo z jasnimi tiskanimi črkami z neizbrisljivim pisalom ali strojno (računalniško)
natipkano. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom pooblaščene osebe ob popravku.
Druge zahtevane dokumente, za katere naročnik ne prilaga originalnih obrazcev, si ponudnik pridobi pri
pristojnih organih in jih predloži naročniku v izvirniku oz. kopiji. V primeru dvoma, da fotokopije dokumentov
ne ustrezajo originalom, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev originalnih dokumentov.
Ponudba je sestavljena iz izpolnjenih obrazcev in priloženih dokazil:
OBRAZEC 1: Podatki o ponudniku
OBRAZEC 2: Ponudba
OBRAZEC 3: Izjava
OBRAZEC 4: Menična izjava
PRILOGA 1: Vzorci garancij
OBRAZEC 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (pravna oseba)
OBRAZEC 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (fizične osebe)
OBRAZEC 7: Reference ponudnika
OBRAZEC 8: Vzorec pogodbe
DOKAZILA
Ponudba mora biti zložena po predpisanem zaporedju tako, da so posamezni obrazci in njihove priloge zloženi
po vrstnem redu kot je navedeno. Vsi dokumenti, ki jo sestavljajo, morajo biti povezani tako, da jih ni mogoče
neopazno odvzemati, zamenjati ali naknadno vložiti brez vidne poškodbe listov ali pečata.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti,
podani v ponudbi, resnični in točni in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalom. V nasprotne primeru
ponudnik odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu je nastala.
13.1 Cena in rok plačila
Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih in mora vključevati vse stroške storitve in vse elemente, iz katerih
je sestavljena, kakor tudi davke in morebitne popuste. Cena mora biti fiksna v času veljavnosti ponudbe in za
čas trajanja pogodbe. Ponudnik mora na obrazcu ponudbe navesti skupno končno ponudbeno ceno brez in z
DDV za posamezni sklop.
V primeru očitnih računskih napak bo naročnik postopal po določilih sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.
Rok plačila je najmanj 30 dni od prejema pravilno izstavljenega in potrjenega računa.
13.2 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati 60 dni od odpiranja ponudb. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki
podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.
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13.3 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci, alternativna in variantna ponudba
Naročnik ne dovoljuje skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci. Naročnik ne dovoljuje alternativne in
variantne ponudbe.
13.4. Stroški ponudbe
Naročnik ne bo plačal ponudnikom nobenih stroškov, ki bi jih ti imeli v zvezi z izdelavo in predložitvijo svojih
ponudb ali kasnejšimi pisnimi pojasnili.
14. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene
ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev
ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakon o preprečevanju in integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l.
RS, št. 69/11-UPB2) se v pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR vključi naslednji člen (protikorupcijsko
klavzulo):
»Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11UPB2) pogodbeni stranki soglašata s protikorupcijsko klavzulo, in sicer je pogodba nična, če se ugotovi, da je
kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali
dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika,
posredniku naročnika ali naročniku, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.«
15. ZAVEZA IZVAJALCA
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:
-

da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v povabilo, navodilu in dokumentaciji za
pripravo ponudbe za udeležbo na predmetnem javnem razpisu, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo
razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmetnih del,

-

da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del,

-

da pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za resničnost oziroma verodostojnost podatkov,
izjav in prilog k ponudbi,

-

da bo dela izvajal skladno s predpisi, pravili stroke, dobrimi običaji solidnega izvajalca in standardi
kakovostno s planiranim potekom del in v dogovorjenem roku,

-

da bo zagotavljal revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled
v nastalo dokumentacijo ter jo na poziv tudi posredovati,
da bo izdajal eRačun v skladu s 26. členom ZOPSPU (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) od 1. 1. 2015
dalje.

-

Številka: 430-0082/2016 2
Datum:

18. 10. 2016
Uroš RAZPET, u.d.i.a., MBA
ŽUPAN
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II. PREDMET NAROČILA
Naročnik posodablja obstoječe športne površine na lokaciji Športnega centra Ruše, Šolska ulica v Rušah in
pohodne poti med igrišči. Za zadevno posodobitev je naročnik prejel tudi zunanje vire financiranja s strani
Fundacije za šport, pričakuje pa tudi sredstva iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prav
zato se morajo dela (z izjemo 3. sklopa) končati do 25. 11. 2016 (izjemoma najkasneje do 20. 12. 2016). Dela
se lahko prično v novembru 2016. Naročnik želi v okviru posodobitev igrišč urediti kombinirano igrišče za
košarko/rokomet/mali nogomet s sintetično prevleko in namestitvijo 2 fiksnih košev ter 2 premičnih golov. S
sintetično prevleko se uredi tudi skate vrtec. Prav tako se bo na inline hokej igrišču namestila zaščitno
montažno ograjo z dvema goloma in zaščitno mrežo za goloma. Med igrišči se bodo skladno s skico položile
travne plošče. Travne plošče izven površine igrišč se lahko po dogovoru z naročnikom namestijo do marca
2017.
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Naročnik razpisuje tri sklope. Ponudnik se lahko prijavi na en ali več sklopov.
SKLOP 1: Kombinirano igrišče
a) Dobava in vgradnja večnamenske sintetične prevleke/površina za zunanje rekreativne in tekmovalne
športne površine kot npr. Polytan SE ali enakovredno s tehničnimi značilnostmi:
 debelina 10 mm, EPDM granulat (1,0-3,5 mm), vezan s PU lepilom, strojno vgrajen, vodopropusten,
odporen na okoljske vplive, odporen na obrabo in elastičen, primeren za zunanje športe (košarko,
nogomet, rokomet) položen na asfaltno podlago, in sicer kombinirano igrišče s površino 645 m2
(dimenzije igrišča 20 m x 32,20 m) – na skici označeno z rumeno barvo; dodatno še za skate vrtec s
površino 185 m2 na skici označen z rumeno barvo; skupaj površina 830 m2
 liniranje športnih površin v barvi in širini črt po predpisanih standardih ter določilih panožnih zvez za
košarko, nogomet in rokomet, in sicer za košarkarsko igrišče, rokometno in nogometno igrišče na
površini kombiniranega igrišča dimenzij 20 m x 32,30 m..
Dokazila:
- reference: Ponudnik z izjavo predstavi pridobljene reference od 1. 10. 2011 do dneva oddaje ponudbe
(najmanj 3 reference na razpisanem področju v primerljivem obsegu in zahtevnosti),
- garancija izvajalca za obdobje 5 let od dneva končanja in prevzema s strani naročnika,
- dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev, standardi, certifikati, testiranja ipd.
b) Dobava in vgradnja dveh golov za mali nogomet/rokomet v velikosti 3 m x 2 m, premakljivi/odstranljiv s
sistemom pritrditve na podlago (sidriranje ali podobno), ogrodje iz kovine zaščiteno pred zunanjimi
okoljskimi vplivi in ustrezno za zunanjo uporabo. Vratnici in prečka so enake širine in debeline, maksimalno
8 cm (kvadratne, pravokotne, okrogle ali elipsaste oblike). Barva: obstojna na zunanje vplive (rdeče/bela
ali črno/bela)Ogrodje gola ima globino spodaj 100 cm in zgoraj 80 cm. Mreža za gole iz polietilena,
odpornega na UV žarke, debeline 4 mm, dimenzija okenc 10 cm x 10 cm. Pritrditev mreže na gole na
način, da se mreža ne poškoduje pri snemanju.
Dokazila:
 reference: Ponudnik z izjavo predstavi pridobljene reference od 1. 10. 2011 do dneva oddaje ponudbe
(najmanj 3 reference na razpisanem področju v primerljivem obsegu in zahtevnosti),
 garancija izvajalca za obdobje 5 let od dneva končanja in prevzema s strani naročnika,
 dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev, standardi, certifikati, testiranja ipd.
c) Dobava in vgradnja dveh košev za košarko, ustrezna za zunanjo uporabo in odporna na zunanje okoljske
vplive. Enocevna vgradna konstrukcija iz kovine, ustrezno zaščitene (pocinkane), fiksno vgrajena, velikosti
325 cm in z dodatno mehko zaščito enocevnega stojala (do višine najmanj 2 m, za zaščito igralcev).
Konstrukcija za zunanjo košarkarsko tablo velikosti 180 cm x 105 cm iz poliestra PE, zaščitena pred
zunanjimi okoljskimi vplivi; 3 višinske nastavljivosti. Obroči morajo biti pregibni, trpežni in odporni na
zunanje okoljske vplive, ustrezni za košarkarske table velikosti 180 cm x 105 cm; možnost obešanje ob
zabijanju, vzdržljivost cca 320 kg, skladni z zahtevami FIBO. Mrežica iz trpežnega sintetičnega materialavrvi, debeline 5 mm.
Dokazila:
 reference: Ponudnik z izjavo predstavi pridobljene reference od 1. 10. 2011 do dneva oddaje ponudbe
(najmanj 3 reference na razpisanem področju v primerljivem obsegu in zahtevnosti),
 garancija izvajalca za obdobje 5 let od dneva končanja in prevzema s strani naročnika,
 dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev, standardi, certifikati, testiranja ipd.
SKLOP 2: Zaščitna ograja z goli na zunanjem inline hokej igrišču
Dobava in vgradnja zaščitne ograje z dvema goloma na zunanjem inline hokejskem igrišču v dimenziji 40 m x
20 m v višini 1 m do 1,22 m (idealna višina 1,08 m), pritrjena na asfaltno podlago (ki je dimenzije 22,04 m x 42
m) na način, da je možna enostavna demontaža (razstavljivost). Ograja je sestavljena iz jeklene konstrukcije
in panelov iz polietilenske plošče PE v debelini najmanj 10 mm in s polietilenskimi trakovi v črni ali modri barvi
na zgornjem robi-držalu ograje. Stebrički ograje morajo biti pričvrščeni na zunanji strani ograje (ne na območju
igralne površine). Koti ograje morajo biti enotno zaokroženi v krožni lok skladno z zahtevami IIHF. Ograja mora
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imeti dodatno spodnjo odbojno ploščo PE debeline 8 mm in višine najmanj 20 cm rumene ali svetle barve.
Ograja mora biti izdelana tako, da je površina proti igralni površini gladka, brez zaprek ali kakšne stvari, ki bi
lahko povzročila poškodbo igralcev. Dvoje vrat, ki omogočata vstop na igralno površino (za domače in tuje
moštvo), se mora odpirati stran od igralne površine v dimenzijah po zahtevah mednarodne hokejske
organizacije IIHF, dodatno se v ograjo umesti tudi vrata za rolbo (stroj za vzdrževanje ledne površine). Dobava
in vgradnja dveh hokejskih golov skladno s standardi/zahtevami IIHF ter zaščitne mreže v višini 2,5 m za goli
v dolžini prečne stranice in radija igralne površine. Zaščitna mreža mora prav tako biti pritrjena na asfalt z
možnostjo demontaže. Vsi elementi ograje, golov in zaščiten mreže morajo biti trpežni in odporni na zunanje
okoljske vplive.
Dokazila:
- reference: Ponudnik z izjavo predstavi pridobljene reference od 1. 10. 2011 do dneva oddaje ponudbe
(najmanj 3 reference na razpisanem področju v primerljivem obsegu in zahtevnosti),
- garancija izvajalca za obdobje 5 let od dneva končanja in prevzema s strani naročnika,
- dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev, standardi, certifikati, testiranja ipd.
SKLOP 3: Travne plošče med igrišči
Med igrišči se uredijo pohodne poti/povezave s položitvijo betonskih travnih plošč. Na skici je območje
položitve označeno s šrafirano površino in obsega 1.588 m2.
Ponudnik mora dobaviti in vgraditi travne plošče debeline 8 cm (priporočljiva velikost 60 cm x 40 cm) iz betona,
povozne, odporne na zmrzal, odporne na obrus in zmanjšane vodovpojnosti, vključno s pripravo podlage do
debeline 5 cm. Dela se morajo končati predvidoma v roku 1 meseca po pričetku del. Del območja (cca 500
m2), na skici zamejen z zeleno črto, je lahko položen po dogovoru z naročnikom do marca 2017.
Dokazila:
- reference: Ponudnik z izjavo predstavi pridobljene reference od 1. 10. 2011 do dneva oddaje ponudbe
(najmanj 3 reference na razpisanem področju v primerljivem obsegu in zahtevnosti).
- garancija izvajalca za obdobje 5 let od dneva končanja in prevzema s strani naročnika,
- dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev, standardi, certifikati, testiranja ipd.
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III. PONUDBA

PONUDBA
za
»Posodobitev igrišča in povezovalnih poti«

Ponudnik

vlagam ponudbo za pridobitev javnega naročila gradnje »Posodobitev igrišča in
povezovalnih poti«. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi
navedeni podatki v vlogi resnični, točni in popolni. Naročniku dovoljujemo, da vse podatke
navedene v vlogi kadarkoli preveri oz. zahteva dokazila.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

OBRAZEC 1: Podatki o ponudniku
OBRAZEC 2: Ponudba
OBRAZEC 3: Izjava
OBRAZEC 4: Menična izjava
PRILOGA 1: Vzorci garancij
OBRAZEC 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (pravna oseba)
OBRAZEC 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (fizične osebe)
OBRAZEC 7: Reference ponudnika
OBRAZEC 8: Vzorec pogodbe
DOKAZILA

Zakoniti zastopnik ponudnika
Datum:______________

žig
____________________________

1

OBRAZEC 1: Podatki o ponudniku

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Telefon

e-pošta*

Transakcijski račun

Registrski podatki

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
odprt pri ……………………………………………………………………………………
Registriran pri …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
(navedite kje in kdaj ste registrirali dejavnost potrebno za izvajanje naročila)

Matična številka
Davčna številka
Število redno
zaposlenih delavcev
Odgovorna oseba

Kontaktna oseba

*naročnik bo s ponudniki po oddaji ponudb komuniciral preko navedenega e-naslova.

Zakoniti zastopnik ponudnika
Datum:______________

žig
____________________________

2

OBRAZEC 2: Ponudba
Ponudnik
V skladu z določili javnega naročila in povabilom bomo razpisan predmet naročila, vključujoč vse zahteve v
zvezi z njim, izvajali za tukaj navedeno ponudbeno ceno.
Dajemo ponudbo za (obkroži ustrezno):

Sklop 1

Sklop 2

Sklop 3

Sklop 1: Kombinirano igrišče
Vrsta storitve gradnje

Enota

Količina

Cena na enoto brez DDV

1

2

3

4

a) Dobava in vgradnja sintetične
prevleke
b) Dobava in vgradnja 2 golov

m2

830,00

komplet

2,00

c) Dobava in vgradnja 2 košev

komplet

2,00

Skupna vrednost
brez DDV
5=4*3

Skupna vrednost
z DDV
6=5*DDV

Skupna vrednost
brez DDV
5=4*3

Skupna vrednost
z DDV
6=5*DDV

Skupna vrednost
brez DDV
5=4*3

Skupna vrednost
z DDV
6=5*DDV

SKUPNA BRUTO VREDNOST NAROČILA Z VSEMI POPUSTI (SKLOP 1)

Sklop 2: Zaščitna ograja z goli na zunanjem inline hokej igrišču
Vrsta storitve gradnje

Enota

Količina

Cena na enoto brez DDV

1

2

3

4

Dobava in vgradnja inline ograje

m

120,00

Dobava in vgradnja 2 hokejskih komplet
2,00
golov
Dobava in vgradnja zaščitne
m
48,00
mreže za hokejskimi goli
SKUPNA BRUTO VREDNOST NAROČILA Z VSEMI POPUSTI (SKLOP 2)

Sklop 3: Travne plošče med igrišči
Vrsta storitve gradnje

Enota

Količina

Cena na enoto brez DDV

1

2

3

4

Dobava in vgradnja travnih plošč
m2
1.588,00
in priprava podlage
SKUPNA BRUTO VREDNOST NAROČILA Z VSEMI POPUSTI (SKLOP 3)
Vse cene so v evrih (EUR).
Ponudba velja do
.

3

Naročniku izjavljamo, da:



smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse stroške, vezane na kakovostno izvedbo javnega naročila,
kot so stroški dela, materialni stroški in ostali stroške, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti,
so ponujene cene fiksne in vključujejo vse popuste ter se v času do izpolnitve pogodbenih obveznosti ne
bodo spremenile.

Zakoniti zastopnik ponudnika
Datum:______________

žig
____________________________

4

OBRAZEC 3: Izjava
Ponudnik
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
-

da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni
bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena
ZJN-3.

-

da gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne 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 ter na dan oddaje ponudbe vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti ne znaša 50 evrov ali več. Prav tako mora imeti gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe
predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih
let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

-

da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
da gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

-

-

da gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, za katerega bi veljala omejitev
poslovanja z naročnikom po 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11–
UPB2);

-

da smo seznanjeni z vsemi določili povabila, dokumentacije in pogoji za udeležbo pri oddaji razpisanega
javnega naročila, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe;

-

da nam noben zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila z naročnikom;

-

da imamo ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v
skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana;

-

da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma smo
člani posebne organizacije, da bi lahko v državi v kateri imamo svoj sedež opravljali storitev, če je takšno
članstvo potrebno;

-

da smo v zadnjih treh letih korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z
naročniki (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po naši krivdi, izpolnitev vseh pogodbenih
obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezala zahtevam naročnika, naročnik ni
unovčil nobenega finančnega zavarovanja, nam oddanega javnega naročila naročnik ni dokončal z
nadomestnim izvajalcem ipd.);

-

da nam ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev
poklicnih pravil;

-

da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem;

-

da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, partnerjev in
kooperantov v skupnem nastopanju iz predhodnih postopkih javnega naročanja;

-

da smo kadrovsko in ekonomsko–finančno sposobni izvesti javno naročilo, ki je predmet tega javnega
razpisa ter da razpolagamo s prostimi kapacitetami za izvedbo razpisanih del in da bomo glede na že
sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega
naročila v predpisanih rokih in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

-

da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s
podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s podizvajalci);

-

da vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

-

da bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku javnega naročila NMV za gradnje »Posodobitev igrišč«,
SKLOP: ___, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:
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a) v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v
višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 45 dni po preteku gradbene pogodbe, v
vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (Priloga 1: Vzorci garancij); naročniku izjavljamo, da smo
seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve prvovrstne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti pogodba ni sklenjena (veljavna;)
b) po prevzemu del s strani naročnika za investicijo »Posodobitev igrišča in povezovalnih poti«, SKLOP:
___, ki bo predmet pogodbe, naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5%
skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let, šteto od datuma dokončne
primopredaje del, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov, v vsebini, ki je navedena v vzorcu
garancije (Priloga 1: Vzorci garancij); naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v
primeru, da ne izročimo garancije za odpravo napak v garancijskem roku unovčil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju in so resnične, naročniku pa
dajemo pravico in ga pooblaščamo, da jih preveri skladno z določili ZJN-3 oziroma dokazila prilagamo
oziroma jih bomo predložili v primeru izbire.

Zakoniti zastopnik ponudnika
Datum:______________

žig
____________________________
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OBRAZEC 4: Menična izjava
Ponudnik:
Naročnik:

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice
(GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE)

Naročniku, Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev
predmeta javnega naročila
»Posodobitev igrišča in povezovalnih poti«, SKLOP:
izročamo bianko lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice s
klavzulo »brez protesta«.
Naročnika, Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z
zneskom v višini (1000,00 EUR za posamezni sklop):
EUR
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:





ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb
ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma svojih
navedb ne dokažemo
ne sklenemo pogodbe v določenem roku
po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Menica je unovčljiva pri:
domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)

Menico se lahko unovči najkasneje do:
(datum)
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PRILOGA 1: Vzorci garancij
(ponudnik garancijo samo parafira)
Ponudnik
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
Garancija številka:
V skladu z Gradbeno pogodbo številka __________ Posodobitev igrišča in povezovalnih poti«, SKLOP: ___,
z dne ________, sklenjeno med Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (to je upravičencem te garancije) in
izvajalcem
_______________________________________________________________________________,
v vrednosti: ______________ EUR z DDV,
( z besedo: _______________________),
je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo, ki se nanaša na posodobitev igrišča in povezovalnih poti na območju
Športnega centra Ruše, v roku, določenem s citirano pogodbo, to je do _____________, in v skladu z
zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljenih v citirani pogodbi.
Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15
dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakšen koli ugovor izvajalca plačali
_________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in
roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja tudi delno ne
zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik trpi škodo ali v
primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ali v primeru,
da izvajalec krši določila pogodbe. Garancija je unovčljiva tudi v primeru, da izvajalec naročniku ne izroči
garancije za odpravo napak v garancijski dobi, skladno s pogodbo.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. _________/________.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčeni znesek.
Ta garancija velja do vključno __________ (45 dni po preteku gradbene pogodbe). Po preteku navedenega
roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali
v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma
izvajalec in banka sporazumno dogovorita o podaljšanju te garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te
garancije po pravu Republike Slovenije.
Banka
(žig in podpis)
(ponudnik garancijo samo parafira)

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
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Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše
Garancija številka:
V skladu z Gradbeno pogodbo številka __________ - Posodobitev igrišča in povezovalnih poti«, SKLOP: ___,
z dne ________, sklenjeno med Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše (to je upravičencem te garancije) in
izvajalcem
_______________________________________________________________________________,
za posodobitev igrišča in povezovalnih poti na območju Športnega centra Ruše, v vrednosti ______________
EUR z DDV, je izvajalec dolžan po opravljenem dokončnem prevzemu izvršenih del in objektov, to je po
prevzemu brez pripomb in zadržkov, v garancijski dobi odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma
napake, 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 kakšen koli ugovor izvajalca plačali _________ EUR, če izvajalec v
garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova
garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. _________/________.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčeni znesek.
Ta garancija velja do vključno 5 let po izročitvi in dokončnem prevzemu del po citirani pogodbi s strani
naročnika, to je do vključno _____________.
Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to,
ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali
v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v garancijskem
roku, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita o podaljšanju te
garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca do te
garancije po pravu Republike Slovenije.
Banka
(žig in podpis)
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OBRAZEC 5: Pooblastilo

za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (pravna oseba)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNO OSEBO

/naziv pooblastitelja/
□

pooblaščam Občino Ruše, Trga vstaje 11, 2342 Ruše, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje naročila male vrednosti z oznako JN006433/2016-W01, katerega predmet je
Posodobitev igrišča in povezovalnih poti, iz kazenske evidence RS in drugih uradnih evidenc pridobi
potrdilo za dokazovanje informacij zapisanih v ponudbi.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
Občina sedeža pravne osebe:
Matična številka pravne osebe:

□

oziroma dokazila prilagamo oziroma jih bomo predložili v primeru izbire.

Datum:
Kraj:
Žig in podpis pooblaščene osebe
__________________________________
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OBRAZEC 6: Pooblastilo

za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (fizične osebe)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE
(predložite pooblastilo vseh oseb, ki so člani/ce upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika
ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)
/naziv pooblastitelja/
□

; /funkcija pooblastitelja/

pooblaščam Občino Ruše, Trga vstaje 11, 2342 Ruše, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje naročila male vrednosti z oznako JN006433/2016-W01, katerega predmet je
Posodobitev igrišča in povezovalnih poti, iz kazenske evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.
Moji osebni podatki so naslednji:
Ime in priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Naslov stalnega/začasnega bivališča:
-

(ulica in hišna številka):

-

(poštna številka in pošta):

Državljanstvo:
Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:

□

oziroma dokazila prilagamo oziroma jih bomo predložili v primeru izbire.

Kraj:
Datum:

Podpis
___________________(podpis pooblastitelja)
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OBRAZEC 7: Reference ponudnika
Ponudnik
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo za navedene referenčne naročnike izvedli
gradbena dela:
Sklop 1: Kombinirano igrišče
Naziv referenčnega
Vrsta del naročila in
naročnika
vrednost

Datum opravljanja
storitev

Kontakt za preveritev
reference

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Predmetno izjavo je
mogoče preveriti pri navedeni osebi referenčnega naročniku.
Pogoj za prijavo na razpis so 3 reference za sklop 1.
Sklop 2: Zaščitna ograja z goli na zunanjem inline hokej igrišču
(v kolikor posamezna referenca ponudnika vključuje elemente a, b in c točke tega sklopa, se šteje, da je s to
referenco ponudnik prikazal izpolnjevanje pogoja reference za podlago, koše in gole)
a)
Naziv referenčnega
naročnika

Vrsta del naročila in
vrednost

Datum opravljanja
storitev

Kontakt za preveritev
reference

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Predmetno izjavo je
mogoče preveriti pri navedeni osebi referenčnega naročniku.
Pogoj za prijavo na razpis so 3 reference za sklop 2 točka a).
b)
Naziv referenčnega
naročnika

Vrsta del naročila in
vrednost

Datum opravljanja
storitev

Kontakt za preveritev
reference

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Predmetno izjavo je
mogoče preveriti pri navedeni osebi referenčnega naročniku.
Pogoj za prijavo na razpis so 3 reference za sklop 2 točka b).
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c)
Naziv referenčnega
naročnika

Vrsta del naročila in
vrednost

Datum opravljanja
storitev

Kontakt za preveritev
reference

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Predmetno izjavo je
mogoče preveriti pri navedeni osebi referenčnega naročniku.
Pogoj za prijavo na razpis so 3 reference za sklop 2 točka c).
Sklop 3: Travne plošče med igrišči
Naziv referenčnega
Vrsta del naročila in
naročnika
vrednost

Datum opravljanja
storitev

Kontakt za preveritev
reference

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Predmetno izjavo je
mogoče preveriti pri navedeni osebi referenčnega naročniku.
Pogoj za prijavo na razpis so 3 reference za sklop 3.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo, obračun, potrdilo
o izplačilu, izjavo naročnika ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno
pri naročniku oziroma delodajalcu.

Zakoniti zastopnik ponudnika
Datum:______________

žig
____________________________
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OBRAZEC 8: Vzorec pogodbe
(parafirajte vsako stran, podpišite in ožigosajte na koncu oz. priložite izjavo, da ne poslujete z žigom)
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, davčna številka SI 81314485, matična številka 5883571000, ki jo
zastopa župan Uroš Razpet (v nadaljevanju: naročnik)

in

Ime/naziv

naslov

, davčna številka:

, matična številka:

, ki ga zastopa

(v

nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO št. _______________
za Posodobitev igrišča in povezovalnih poti

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
-

je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju »ZJN-3«)
za oddajo javnega naročila “Posodobitev igrišča in povezovalnih poti ” izvedel postopek oddaje naročila
male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
pod oznako
,

-

je bil izvajalec z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št.
z dne
izbran kot najugodnejši
ponudnik po ponudbi št.
z dne
, ki je priloga in sestavni del te pogodbe;
povabilo in ponudba izvajalca sta prilogi k tej pogodbi in njen sestavni del, zato mora izvajalec izvesti tudi

-

vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz povabila oziroma ponudbe izvajalca,
in sicer v okviru ponujenih cen po tej pogodbi oziroma ponudbi;
-

povabilo št. 430-0082/2016 2 z dne 18. 10. 2016 in ponudbena dokumentacija sta osnovi za tolmačenje
predmetne pogodbe.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je Posodobitev igrišča in povezovalnih poti, in sicer:
sklop
po sistemu fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine.
III. POGODBENA VREDNOST
3. člen
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Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu št.
z dne
ponudbi z dne
)
EUR (NETO vrednost), kar z vključenim 22% DDV znese
besedilom:

evrov

(oziroma
EUR, z

/100.

Cene po enoti so fiksne do konca del. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
Naročnik ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena na postavki
, konto
. Naročnik si
pridrži pravico do zmanjšanja obsega del glede na razpoložljiva proračunska sredstva v tekočem letu.
IV. OBRAČUN IZVEDENIH DEL
4. člen
Opravljena dela se bodo obračunala po cenah za enoto iz predračuna/ponudbe, ob upoštevanju dejansko
izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer. Izstavljeno situacijo je izvajalec
dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa
se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili
posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.
Končno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po uspešno opravljeni primopredaji oziroma po pisnem obvestilu
naročniku s strani izvajalca, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob primopredaji.
V. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
5. člen
Naročnik je dolžan e-račun in situacijo potrditi oziroma zavrniti v roku 8 dni od prejema. Če naročnik v roku 8
dni e-računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta e-račun in situacija
potrjena.
Naročnik bo izvršena dela plačal 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu e-računa
in potrjene situacije, ki je podlaga za izplačilo.
Naročnik predmetno javno naročilo financira iz proračuna Občine Ruše.
VI. TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL
6. člen
Dela se izvajajo po priloženem terminskem planu izvajalca, ki je priloga tej pogodbi in mora biti skladen z
zahtevami povabila in dokumentacije.
Pričetek del je

dni po uvedbi izvajalca v delo, zaključek vseh del pa do

2016.

Rok dokončanja se lahko podaljša samo v primeru višje sile. Za podaljšanje mora izvajalec pisno zaprositi
naročnika takoj, ko nastopijo take okoliščine.
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del tudi zaradi:
-

dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in

-

ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.

VII. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK
7. člen
Naročnik pooblašča za svojega predstavnika
in za nadzorni organ

.

Izvajalec pooblašča za svojega zastopnika in odgovornega vodjo del

.
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VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA
8. člen
Naročnik se obvezuje:
-

izvajalca uvesti v delo takoj po veljavnosti pogodbe,

-

sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo,

-

dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo
investicije potrebne,

-

pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvršitev pogodbenih obveznosti,

-

izvesti svoje plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo:
-

izvršil dela v pogodbenem roku, strokovno, skladno z veljavno zakonodajo, z veljavnimi tehničnimi predpisi
in standardi in gradbenimi normativi ter razpisno dokumentacijo;

-

vgrajeval material, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter si zanje priskrbel
ustrezne certifikate in ateste. Po zaključku del mora izvajalec naročniku predati dokumentacijo o kvaliteti
vgrajenega materiala.

-

koordiniral svoja dela z naročnikom in upošteval navodila nadzornega organa naročnika;

-

organiziral gradbišče skladno s pravili stroke;

-

pred pričetkom del evidentiral nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge
infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrnil v prvotno stanje (škoda
na objektih, infrastruktura, …);

-

na svoje stroške vzdrževal začasne interne poti na gradbišču in očistil javne ter druge poti izven gradbišča,
ki jih bo kot izvajalec onesnažil s svojimi vozili ali deli;

-

na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbel za varnost objekta in del, opreme, naprav in
instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označil
gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo;

-

od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varoval izvedena dela, opremo in material
pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

-

na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel zapore
v skladu s predpisi in navodili naročnika;

-

na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov,
v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno
označitev in zaščito gradbišča;

-

zapisniško predal predmetni objekt investitorju.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške po končani gradnji umakniti iz delovišča ves preostali material, opremo in
sredstva za delo, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil, urediti okolico, ki jo je uporabljal ter vzpostaviti
prvotno stanje.
Vse eventualne spremembe pogodbenih del napram projektu sme izvajalec izvršiti le na podlagi pisnega
dogovora z naročnikom.
Breme izvajalca so tudi vsi posredni stroški, ki nastanejo pri reklamacijskem popravilu, predvsem vrnitev
okolice v prejšnje stanje.
IX. VARSTVO PRI DELU
9. člen
Izvajalec del je dolžan v času gradnje upoštevati vse zakonske in druge predpise ter določbe o varstvu pri
delu.
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X. RAZDRTJE POGODBE
10. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati razvezo pogodbe v naslednjih primerih:
-

če z deli ne more pričeti po krivdi naročnika v dogovorjenem roku,

-

če se dela prekinejo na zahtevo naročnika oz. po njegovi krivdi,

-

če naročnik zamuja pri izpolnjevanju posameznih plačil obveznosti za več kot 30 dni.

Naročnik ima pravico razveze pogodbe v primerih, če:
-

če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 dnevnem roku z deli ne začne ali jih po
prekinitvi ne nadaljuje,

-

izvajalec grobo krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi več kot 30%
glede na terminski plan.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi vzrokov na strani izvajalca, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in
vgrajeni material, ima pa tudi pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in zahtevati od
izvajalca plačilo pogodbene kazni zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10% od pogodbene vrednosti.

XI. POGODBENA KAZEN
11. člen
Če izvajalec zakasni z dokončanjem del, razen v primeru višje sile, je dolžan naročniku plačati pogodbeno
kazen v višini 0,1 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10% pogodbene vrednosti.
Premij za predčasno dokončanje del naročnik ne bo izplačal.
XII. GARANCIJSKI ROKI
12. člen
Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto
vgradnje le-te.
13. člen
Garancijska doba za izvedena dela je 5 leta od prevzema del.
14. člen
V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti
in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so
posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter
nestrokovne vgradnje le-te.
Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v desetih dneh od dneva, ko ga naročnik
obvesti o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa
oddati taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja in unovčiti finančno zavarovanje
za odpravo napak v garancijskem roku.
15. člen
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvedena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti in napake
se vpišejo v zapisnik o pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.
Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikovo zahtevo izvajalec dolžan odpraviti
v dogovorjenem roku.
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XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
16. člen
Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali plačila v denarju,
ali kakem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakemu funkcionarju, uslužbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu, oziroma katerikoli politični stranki ali
kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca
ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na odločitev
naročnika, da bi s tem:
-

pridobil posel

-

sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji

-

vplival na opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

-

vplival na drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi županu, funkcionarju, zaposlenemu ali drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična.
XIV. SOCIALNA KLAVZULA
17. člen
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 ali njegovega
podizvajalca.

XV. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno
sodišče na sedežu naročnika.
19. člen
Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 2 (dva) izvoda, naročnik pa dva
(2) izvoda.
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in so predložene zahtevane garancije.
Priloga:
Številka:

Številka:

Datum:

Datum:

Izvajalec

Naročnik
Uroš Razpet
ŽUPAN
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DOKAZILA: Tehnične specifikacije, certifikati, standardi, testi, prospekti
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OZNAČBA OVOJNICE (izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

POŠILJATELJ (ponudnik):

OZNAKA PONUDBE:

»NE ODPIRAJ – JN Posodobitev
igrišča in povezovalnih poti«
OBČINA RUŠE
Trg vstaje 11
2342 RUŠE
PREJEM PONUDBE:

OSEBNO
PO POŠTI
Datum: _______________
Ura: __________________
Zap. številka:___________

