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RAZPISNA
DOKUMENTACIJA
št. 01/2017-ML-2

Naročnik:

GRADNJE STARŠE d.o.o.
STARŠE 93
2205 STARŠE

Predmet javnega
naročila:

MLETJE ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA
GRADBENEGA ODPADNEGA MATERIALA

Vrsta postopka za
oddajo javnega naročila:

Naročilo male vrednosti

Št. javnega naročila:

01/2017-ML-2

V.
Javni razpis je objavljen
na:

RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Št. objave JN_______ z dne ________ 2017

Starše, 10. 11. 2017
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Razpisni obrazec št. 1a

PODATKI O PONUDNIKU

V SAMOSTOJNEM NASTOPU

Naziv
Naslov in sedež
Pooblaščenec za podpis pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon in mobilni telefon
kontaktne osebe

telefon št.:

mobilni telefon št.:

E-pošta
Transakcijski račun
Matična številka
ID številka za DDV
MSP

DA

Datum:

NE

Žig:

Podpis:
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Razpisni obrazec št. 1b

PODATKI O PONUDNIKU – SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE
SKUPNO PONUDBO
Poslovodeči:
Naziv
Naslov in sedež
Pooblaščenec za podpis pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon in mobilni telefon
kontaktne osebe

telefon št.:

mobilni telefon št.:

E-pošta
Transakcijski račun
Matična številka
ID številka za DDV
MSP

DA

NE

Ostali ponudniki v skupni ponudbi:
Naziv
Naslov in sedež
Pooblaščenec za podpis pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon in mobilni telefon
kontaktne osebe

telefon št.:

mobilni telefon št.:

E-pošta
Transakcijski račun
Matična številka
ID številka za DDV
MSP

DA

NE
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Naziv
Naslov in sedež
Pooblaščenec za podpis pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon in mobilni telefon
kontaktne osebe

telefon št.:

mobilni telefon št.:

E-pošta
Transakcijski račun
Matična številka
ID številka za DDV
MSP

DA

NE

Naziv
Naslov in sedež
Pooblaščenec za podpis pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon in mobilni telefon
kontaktne osebe

telefon št.:

mobilni telefon št.:

E-pošta
Transakcijski račun
Matična številka
ID številka za DDV
MSP

DA

Datum:

NE

Žig:

Podpis:

(Navodilo : stran fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupni ponudbi)
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Razpisni obrazec št. 1c

PODATKI O PONUDNIKU – PODIZVAJALCI
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci:

Podizvajalec
(firma in sedež)

Vrsta del, ki jih bodo
izvajali

Datum:

Vrednost del,
ki jih bodo
izvajali
(v EUR)

Žig:

Delež
(v %)

Zakoniti zastopnik ali
pooblaščena oseba za
zastopanje

Podpis:

(Navodilo : obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev)
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Razpisni obrazec št. 1d

PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv podizvajalca:
Naslov in sedež:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
ID številka za DDV:
Transakcijski račun/i:
Kontaktna oseba podizvajalca:
Telefon in mobilni telefon
kontaktne osebe
E-pošta:

telefon št.:

MSP

DA

mobilni telefon št.:

NE

Dela, ki jih prevzema
podizvajalec:
Kraj in rok izvedbe del, ki jih
prevzema podizvajalec:
Vrednost del, ki jih prevzema
podizvajalec brez DDV:

________________________________ EUR

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec
___________________________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do ponudnika, ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri
izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih
situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil
izvajalec.
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Razpisni obrazec št. 1d – 2 stran

IZJAVA PODIZVAJALCA:
Podizvajalec
___________________________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)

Izjavljamo:
da na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali
predpisi države naročnika, nimamo zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo in jih pobira
davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti znaša 50 EUR ali več.
Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na
dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
podizvajalca:

(Navodilo : obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev)
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Razpisni obrazec št. 1e

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE
PODIZVAJALCEM
Ponudnik:
(naziv)
Pooblaščam:
-

naročnika GRADNJE STARŠE d.o.o., STARŠE 93, 2205 STARŠE

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih
kot ponudnik navedli v razpisnem obrazcu 1c in zanje priložili podatke na razpisnem obrazcu 1d.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za JN »MLETJE
ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA GRADBENEGA ODPADNEGA MATERIALA«, z oznako
JN__________/2017.

Datum:

Žig:

Podpis:
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Razpisni obrazec št. 1f

IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA
S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim naročilom »MLETJE ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA GRADBENEGA
ODPADNEGA MATERIALA«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ___.___.2017, št. objave
JN___________/2017,
s polno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik
iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik
nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

Datum:

Žig:

Podpis:

NAVODILO:
Izjava se izpolni, žigosa in podpiše le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem!
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Razpisni obrazec št. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA
OZ. POSLOVODEČEGA (v primeru skupne ponudbe)

»MLETJE ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA GRADBENEGA
ODPADNEGA MATERIALA«
S polno odgovornostjo izjavljamo:
1.

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

2.

da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa
dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz.
inštitucijah;

3.

da se strinjamo z vsebino (upoštevajoč vse dopolnitve ter spremembe) razpisne
dokumentacije za oddajo javnega naročila, vključno z odgovori na pisna vprašanja
ponudnikov preko portala javnih naročil

4.

da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem
nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali
njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri
pripravi ponudbe;

5.

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

6.

da ponudniku ali osebi, ki je članica njegovega 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 obsodba, ki ima elemente
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in navedeni v
1. odstavku 75. člena ZJN-3.

7.

da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva upravlja upravitelj ali sodišče ,
ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi
druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi
posledicami.

8.

da na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali
predpisi države naročnika, nimamo zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo in jih pobira davčni
organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti znaša 50 EUR ali več.
Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na
dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe
ali prijave.
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9.

da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami

10.

da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

11.

da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih od oddaje ponudbe ni bil v blokadi in nima
dospelih neporavnanih obveznosti

12.

da je v zadnjih petih (5) letih (pred oddajo ponudb) realiziral vsaj dve (2)
naročili/pogodbi za mletje odpadnega asfalta ali inertnega gradbenega odpadnega
materiala v skupni količini vsaj 2500 m3.

13.

-

izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna
pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti razpisana dela.

-

razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti
potrebne za izvedbo razpisanih del.

14.

Da bo dela opravil najkasneje do 31. 12. 2017

15.

bo, v kolikor bo izbran, naročniku v roku osmih (8) delovnih dneh, po podpisu pogodbe
posredoval menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV, s pooblastilom za izpolnitev Menice ter podpisano in žigosano
menico.

16.

da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZintPK, ki imajo v primeru
neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbe.
Datum:

Žig:

Podpis:

11

2205 Starše, Starše 93
tel.: 02 686 48 00
fax: 02 686 48 10
e-pošta: anton.ekart@starse.si

TRR pri Banki Sparkasse d.d. št.: SI56 34000-1016976979
Matična št.: 6041426000
Davčna št. ID za DDV SI 17124328
Osnovni kapital 37.500,00 EUR

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA št. ________________
PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe) za

»MLETJE ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA
GRADBENEGA ODPADNEGA MATERIALA«
1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno
naročilo za ceno:
Objekt
Vrednost del po predračunu – rekapitulaciji brez DDV
(Razpisni obrazec št. 4)
- popust _______ %*

Ponudbena cena v EUR
EUR
EUR

Vrednost del z upoštevanjem popusta:

EUR

+ DDV 22 %

EUR
PONUDBENA CENA (z DDV):

(z besedo:

EUR

_________________________________________________________evrov ___/100)

*Popust se nanaša na vse postavke ponudbenega predračuna.
2. Ponudbena cena je oblikovana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »obračuna
del na podlagi izmerjenih in stvarno izvršenih količin, potrjenih s strani predstavnika
naročnika«, cene/enoto so fiksne do predaje del naročniku, v njih so zajeti vsi stroški in
morebitni popusti.
3. Rok izvedbe razpisanih del:
- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe,
- zaključek pogodbenih obveznosti: najkasneje do 31.12.2017.
4. Opcija oz. veljavnost ponudbe: _______________ (minimalno 30 dni od oddaje ponudb).

Datum:

Žig:

Podpis:
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Razpisni obrazec št. 4

PREDRAČUN – REKAPITULACIJA
PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe) za

»MLETJE ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA
GRADBENEGA ODPADNEGA MATERIALA«
Poz.

Opis del

Enota

Količina
- OCENA

m3

1.500,00

m3

1.000,00

m3

1.500,00

m3

1.000,00

Cena na enoto
brez DDV
EUR/m2

Znesek brez
DDV
EUR

Leto 2017

1

2

Mletje in sejanje asfaltov 0-16 mm
(deponija pod Lovskim domom
Starše)
Mletje
in
sejanje
inertnega
gradbenega odpadnega materiala –
0-32 mm (deponija gradbenih
odpadkov za HE Zlatoličje)
Vrednost del brez DDV za leto 2017 :

Leto 2018

3

4

Mletje in sejanje asfaltov 0-16 mm
(deponija pod Lovskim domom
Starše)
Mletje
in
sejanje
inertnega
gradbenega odpadnega materiala –
0-32 mm (deponija gradbenih
odpadkov za HE Zlatoličje)
Vrednost del brez DDV za leto 2018 :

SKUPAJ (za leti 2017 in 2018)

Datum:

Žig:

Podpis:

13

2205 Starše, Starše 93
tel.: 02 686 48 00
fax: 02 686 48 10
e-pošta: anton.ekart@starse.si

TRR pri Banki Sparkasse d.d. št.: SI56 34000-1016976979
Matična št.: 6041426000
Davčna št. ID za DDV SI 17124328
Osnovni kapital 37.500,00 EUR

NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše !
Cene na enoto zajemajo vse stroške in manipulativne stroške (brez DDV) skladno s poglavjem
II, točka 4.K.
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Razpisni obrazec št. 5

POOBLASTILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV
PODATKOV
Ponudnik/podizvajalec:
(naziv)
Pooblaščam:
-

naročnika GRADNJE STARŠE d.o.o., STARŠE 93, 2205 STARŠE,

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »MLETJE
ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA GRADBENEGA ODPADNEGA MATERIALA«, z oznako
JN__________/2017
▪ pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence;
▪ pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet oz. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
▪ pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Podatki o pravni osebi: _______________________________________________________________
Polno ime podjetja: __________________________________________________________________
Sedež podjetja: _____________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _____________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _______________________________________________
Matična številka podjetja: ____________________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika: __________________________________________________
EMŠO: _____________________________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: ________________________________________________________________
Občina rojstva: ______________________________________________________________________
Država rojstva: ______________________________________________________________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča: ___________________________________________________
Državljanstvo: ______________________________________________________________________
Prejšnji priimek zakonitega zastopnika: _________________________________________________
Datum:
_______________________

Žig:

Podpis:
____________________

NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! Obrazec izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi, t.j. ponudnik,
morebitni ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci in v primeru več zakonitih zastopnikov
posameznega ponudnika / izvajalca v skupnem nastopu / podizvajalca še za vsakega od teh – kopirati,
izpolniti, podpisati in žigosati obrazec za vsakega posebej.
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Razpisni obrazec št. 6

DOKAZILO o ekonomski in finančni sposobnosti (76. člen ZJN-3)
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
obrazec S.BON-1/P in obrazec BON-2, s katerima bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke
III.2.B.1. te razpisne dokumentacije in potrdila o svoji plačilni sposobnosti od vseh bank, pri
katerih imajo odprte transakcijske račune – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma oddaje ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:
obrazec S.BON-1 in obrazec BON-2, s katerima bodo dokazale izpolnjevanje pogoja iz točke
III.2.B.1. te razpisne dokumentacije in potrdila o svoji plačilni sposobnosti od vseh bank, pri
katerih imajo odprte transakcijske račune – dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma oddaje ponudb.
Ponudniki s sedežem v tujini:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti, s katerimi bo
dokazal izpolnjevanje pogojev iz točke III.2.B.1. te razpisne dokumentacije – podatki o poslovni
uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje
ponudb.

NAVODILO:
K temu obrazcu vsi udeleženi v ponudbi, t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem
nastopu priložijo zgoraj zahtevano!
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Nov-Razpisni obrazec št. 7
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev)
PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe)

SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5
(petih) LETIH PRED ODDAJO PONUDB
Naročnik

Naziv objekta in lokacija

Vrednost del
(v EUR)

Leto izvedbe*

Kot pogoj štejejo reference v zadnjih petih (5) letih (pred oddajo ponudb) in sicer da je ponudnik
realiziral vsaj dve (2) naročili/pogodbi za mletje odpadnega asfalta ali inertnega gradbenega
odpadnega materiala v skupni količini vsaj 2500 m3.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 7a) za vsako naročilo posebej!
* Referenca bo ustrezna, če bo kot leto reference navedeno leto zaključka del v zadnjih 5 letih
pred datumom oddaje ponudbe.

Datum:

Žig:

Podpis:
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Nov-Razpisni obrazec št. 7a
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k razpisnemu obrazcu št. 7)
Naročnik:
___________________________________________________________________________________
mletja odpadnih asfaltov in/ali mletja inertnega gradbenega odpadnega materiala v skupni količini
_____________ m3.

Potrjujemo, da smo z izvajalcem

sklenili pogodbo za izvedbo mletja odpadnih asfaltov in/ali mletja inertnega gradbenega
odpadnega materiala, ki ga je izvedel do ______________ (mesec) ________ (leto).
*Potrebno je navesti mesec in leto izvedbe oz. dokončanja del!
Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
___________________________________________________________________________________
tel.: ___________________________, faks: ____________________________.
Datum:

Žig naročnika:

Podpis naročnika:

Opomba:
Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika.
Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da
navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.
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Razpisni obrazec št. 8

DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE – obvezna priloga v
primeru ko ponudbo predloži skupina ponudnikov

Iz ponudbe mora biti razvidno sledeče:
-

imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,
izjava ponudnikov, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred objavo razpisa ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev
javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s
strani investitorja,
navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in
poslovodečim.
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Razpisni obrazec št. 9

IZJAVA PONUDNIKA
Ponudnik
(naziv ponudnika/ponudnika v skupnem poslu)
(ustrezno podčrtaj)

(naslov)

Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja
javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe.

Datum:

Žig:

Podpis:
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Razpisni obrazec št. 10
NAROČNIK:

GRADNJE STARŠE d.o.o., Starše 93, 2205 STARŠE, ki jo zastopa direktor
Anton EKART, inž. grad.
matična številka:
ID za DDV:
TRR:

6041426000
SI17124328
SI56 3400 0101 6976 979pri Banki Sparkasse

in
IZVAJALEC:

__________________________________________________________________
ki ga zastopa direktor(ica) ___________________________________________
matična številka:

________________

ID za DDV:

SI ______________

TRR:

_________________________ odprt pri ____________

skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo

POGODBO
št. ___________
za MLETJE ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA GRADBENEGA
ODPADNEGA MATERIALA
I. PREDMET POGODBE
1.

člen

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave
JN________/2017, z dne ____.____.2017) je bil za MLETJE ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA
GRADBENEGA ODPADNEGA MATERIALA, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej
pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega
javnega naročila.
2.

člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
 s ponudbo izvajalca št. _____________, z dne ____________ (zajet ponudbeni predračun);
 z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami;
 predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte;
 z navodili naročnika in izvajalca strokovnega nadzora, imenovanega s strani naročnika.
II. ROKI IN POROČILA
3.

člen
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Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v
delo, ter jih končati v naslednjih rokih:
-

pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po podpisu pogodbe,
zaključek pogodbenih obveznosti: najkasneje do 31.12.2017.

Uvedba v delo bo izvedena najpozneje v roku 3 dni od podpisa pogodbe (podpisan zapisnik uvedbe
v delo).
Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:
- če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne
izogniti,
- zaradi ukrepov upravnih organov.
Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku v pisni obliki pred potekom rokov,
spremembo rokov pa mora potrditi naročnik.
III. CENA
4.

člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »obračuna del na podlagi izmerjenih stvarno
izvršenih količin potrjenih s strani predstavnika naročnika ter potrjenih enotnih nespremenljivih
cen/enoto izdelka iz ponudbenega predračuna del« in znaša:

Vrednost del brez DDV:

EUR

- Popust* ______ %

EUR

Vrednost del z upoštevanjem popusta:

EUR

+ DDV 22%

EUR

POGODBENA CENA Z DDV:

EUR

(z besedo:

_______________________________________________________evrov in ___/100)

*Opomba: popust se nanaša na vse postavke pogodbenega predračuna.
Cene na enoto znotraj pogodbene cene so nespremenljive oziroma fiksne do konca izvedbe vseh
del.
Naročnik si pridržuje pravico po podpisu pogodbe spremeniti obseg pogodbenih del. Izvajalec
zaradi tega ni upravičen do kakršnihkoli sprememb cen po enoti ali do uveljavljanja dodatnih
stroškov.
5.

člen

Pogodbena cena iz prejšnjega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne
zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, cest in infrastrukture, ograje, ureditev
dostopnih poti, prometno ureditev v času izvajanja del, začasne priključke, porabo energentov,
(u)porabo komunalnih storitev, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, so pa
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potrebne zaradi izvajanja del, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov,
skladiščenja, vse manipulacije, montaže, stroške, vezane na odvoz ekoloških oz. drugih odpadkov
ne glede na oddaljenost deponije, stroške vezane na koordinacijo med izvajalcem, podizvajalci in
naročnikom.
Glede ponudbene cene dodatno veljajo vse določbe iz razpisne dokumentacije, vezane na navodila
ponudnikom.
6.

člen

Izvajalec mora načrtovati, izvesti in dokončati dela v skladu s to pogodbo in razpisno
dokumentacijo. Ko so dela končana, mora mleti material ustrezati zahtevam iz te pogodbe in
razpisne dokumentacije.
Izvajalec mora priskrbeti obratno opremo, svoje dokumente, osebje, blago, potrošni material in
druge stvari in storitve začasne ali trajne narave, ki so potrebne pri tem predmetu pogodbe in
zanj, za njegovo izvedbo, dokončanje.
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani pogoji in lokacije za izvedbo dela in se v naprej
odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo.
Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na delovišču.
IV. OBRAČUN IN PLAČILA
7.

člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal na podlagi izmerjenih - dejansko izvršenih potrjenih s strani
naročnika po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo pogodbena dela plačal 30. dan (trideseti dan) od uradnega prejetja računa.
V. PODIZVAJALCI
8.

člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi 1:
1.
2.
3.
4.
5.
1

Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski
račun, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni
podatki so bistvena sestavina pogodbe. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe, prav tako so v skladu z ZJN-2 so
obvezna neposredna plačila podizvajalcem.

23

2205 Starše, Starše 93
tel.: 02 686 48 00
fax: 02 686 48 10
e-pošta: anton.ekart@starse.si

TRR pri Banki Sparkasse d.d. št.: SI56 34000-1016976979
Matična št.: 6041426000
Davčna št. ID za DDV SI 17124328
Osnovni kapital 37.500,00 EUR

Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci,
izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. L. RS 91/15) pooblašča
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s
podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec naročnika o tem pisno
obvestiti in mu predložiti sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci. Zamenjavo podizvajalcev
pogodbene stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil predhodno potrjene
račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. Če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem
oziroma po sklenitvi te pogodbe podizvajalca (s soglasjem naročnika) zamenja, mora izvajalec, ki
je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
a. svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
b. pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
c. soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
d. vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.
Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca.
Vsi navedeni podizvajalci iz prvega odstavka tega člena so v ponudbi podali soglasje, na podlagi
katerega naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca.
VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI
9.

člen

Izvajalec se zaveže:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno
in tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke;
pred oddajo ponudbe in pred pričetkom del podrobno preučiti prejeto dokumentacijo in
objekt ter naročnika pisno opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega
zahtevati pisna navodila;
zagotoviti strokovno vodstvo in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za
pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;
da bo kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v 8 dneh po
podpisu pogodbe izročil naročniku menično izjavo in podpisano in žigosano bianko menico
za poplačilo neizvedenih pogodbenih obveznosti do višine 10% pogodbene vrednosti,
unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do 31. 01. 2018, sicer je pogodba nična;
da bo še pred pričetkom del naročnikom uskladil organizacijo delovišča;
da si bo za potrebe izvajanja del zagotovil potrebne priključke na električno energijo,
telefon, vodo in/ali druge priključke. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer
mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega energenta;
da z izvajanjem ne bo posegal na sosednja zemljišča in oviral dostop do njih kot tudi ne
posegov v komunikacije. Za potrebe organizacije gradbišča ter dostopa do gradbišča mora
izvajalec poskrbeti za vse potrebne ukrepe in nosi stroške v zvezi s tem (zagotovitev
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morebitnih cestnih zapor, soglasja sosedov, itd…);
da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varstva pri delu, varstva okolja, ustrezno zaščito sosednjih objektov ter cest in varstva
pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa
prevzema polno odgovornost;
izvršiti zavarovanje delovišča, sosednjih objektov, delavcev ter naprav na delovišču v
času izvajanja del, od začetka do zaključka del, vključno z odstranitvijo naprav.
Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi. Izvajalec mora kopijo
police dostaviti naročniku v roku 10 dni od podpisa pogodbe;
da bo s podizvajalci sklenil pogodbe s pogodbenimi določili, ki bodo enaka pogodbenim
določilom te pogodbe;
da bo dnevno očistil okolico delovišča, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil;
enako velja za dovozne poti;
da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in
obsegu, ki jo določi naročnik;
voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti
evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;
hraniti vso dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo in brezplačno posredovati
naročniku fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta;
izvajati ukrepe, ki jih v svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in poročati o
izvedenih ukrepih naročniku;
10.

člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno,
na svoje stroške, odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati Uredbo o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Po končanem delu mora
delovišče in okolico zapustiti čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik
sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.
11.

člen

Naročnik se zaveže:
izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so
za prevzeti obseg del potrebne;
sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v
2.
obojestransko zadovoljstvo;
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
3.
imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
4. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.
1.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL
12. člen
Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo naročnik in izvajalec v najkasneje v 8 dneh
po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del (primopredaja izvršenih del).
Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:
 izvršil vsa pogodbeno oddana dela,
 odstranil vse svoje stroje in opremo ter
 odpeljal neuporaben material na trajno deponijo.
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Izjavo o odpravi morebitnih pomanjkljivosti kvalitetnega in količinskega pregleda pripravi
izvajalec in jo posreduje naročniku po odpravi pomanjkljivosti.
S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev računa za izvedeno delo.
IX. POGODBENA KAZEN
13. člen
V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico izvajalcu
zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (pet promilov) od skupne vrednosti
pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 5% (deset
odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končnem računu.
Če izvajalec neopravičeno zamuja z izvajanjem del v odnosu na terminski plan in s tem ovira
napredovanje del, je naročnik za ugotovljeno zamudo, pri mesečni situaciji upravičen zadržati
pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje mesečne situacije, če je zamudo
odpravil oziroma nadoknadil.
Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo
škodo.
Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri obračunu po dokončanju del in
sme izdan račun zmanjšati za pogodbeno kazen.
14. člen
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo ali drugega krivdnega razloga na strani izvajalca
nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode
nad zneskom pogodbene kazni.
X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI
15. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ___________________________.
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ________________________________________.
XI. OSTALA DOLOČILA
16. člen
V primeru, da izvajalec
 bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je
v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe
(razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan
stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži
oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
 ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga določi naročnik,
 ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga določi naročnik,
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 prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,
 zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
določi naročnik,
 v 8 dneh po podpisu pogodbe ne dostavi naročniku menično izjavo in podpisano in žigosano
bianko menico za poplačilo neizvedenih pogodbenih obveznosti do višine 10% pogodbene
vrednosti, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do 31. 1. 2018,
lahko naročnik takoj enostransko odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati
pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne
poravna v roku 7 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen zaseči ves material na
tem in drugih gradbiščih in vsa njegova sredstva na tem gradbišču ter iz tega poplačati škodo
in/ali pogodbeno kazen, za plačilo pogodbene kazni in/ali škode pa unovčiti še garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva. Izvajalec se strinja, da
v tem primeru naročnik postane lastnik in posestnik vsega materiala in sredstev ter naprav na
gradbišču ter da naročnik ni dolžen izvajalcu poravnati do tistega trenutka opravljenih, a še ne
fakturiranih in/ali situiranih del.
17. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
o pridobitev posla ali
o za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
o za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
o za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
18. člen
Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V
primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po
enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu,
pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov.
Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na
podlagi pregleda strokovnega nadzora naročnika.
Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno
podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.
19. člen
Niti naročnik niti izvajalec ne bosta brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo
izdano razen, če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega), prenesla na tretjo osebo
pogodbe ali dela pogodbe ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe.
20. člen
Vsa določila iz razpisne dokumentacije, morebitna pojasnila in odgovori na vprašanja predmetnega
javnega naročila, so obvezujoča.
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21. člen
Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v pisni obliki skleneta in podpišeta obe
pogodbeni stranki.
22. člen
Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem
sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo pa v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež
naročnika.
23. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v 6
izvodih, od katerih prejme naročnik 4, izvajalec pa 2 izvoda.
V ________________, dne _____________

V Staršah, dne _____________

Izvajalec:

Naročnik:

_________________________________

Gradnje Starše

Direktor(ica)
_________________________________

Direktor
Anton EKART, inž. grad.

_________________________________

_______________________________
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Razpisni obrazec št. 11
Ponudnik:

_________________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Številka naročila: ______________________________

MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
_____________________________________________________________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika __________________________________________,
da lahko podpisano in žigosano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo

»MLETJE ODPADNEGA ASFALTA IN INERTNEGA GRADBENEGA ODPADNEGA
MATERIALA«– Gradbena pogodba št. ______________
skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno naročilo, brez poprejšnjega
obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ___________ EUR.
Kot ponudnik se odrekam vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezujem menico
plačati, ko dospe v plačilo.
Menični znesek se nakaže naročniku GRADNJE STARŠE d.o.o., STARŠE 93, 2205 STARŠE na račun,
številka SI56 3400 0101 6976 979 odprt pri Bank Sparkasse d.d.. Izjavljam, da se zavedam
pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Naročnika hkrati POOBLAŠČAM, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki
izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih
mojih računov:
1. _______________________________________ odprt pri ________________________________
2. _______________________________________ odprt pri ________________________________
3. _______________________________________ odprt pri ________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.
Datum:

Žig:

Podpis:

NAVODILO:
Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše ter se mu priloži podpisana in žigosana bianco menica!
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PONUDNIK:

Razpisni obrazec št. 12

…………………………………………………………..

□ PONUDBA

…………………………………………………………..

□ SPREMEMBA

…………………………………………………………..

□ UMIK

Ponudbo prevzel:
(vpiše vložišče)
Datum in čas prejema kuverte:

NE ODPIRAJ-PONUDBA!

___.___.2017 ob ____ uri

GRADNJE STARŠE d.o.o.
STARŠE 93
2205 STARŠE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»MLETJE ASFALTA«
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