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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske
unije, št. 307/2015, 307/2015, 337/2017, 337/2017, 14/2018 - v nadaljevanju ZJN-3) je naročnik na
Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javno naročilo) po postopku
naročila male vrednosti, katerega predmet je
OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na to javno naročilo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Javno naročilo izvaja v svojem imenu in za svoj račun Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256
Bistrica ob Sotli, Tel: 03/800-15-00, E-mail: obcina@bistricaobsotli.si, http://www.bistricaobsotli.si
(v nadaljevanju: naročnik).
Naročnik si pridružuje pravico, da z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, v kolikor bi prišlo do
nepredvidenih okoliščin, ki bi vplivale na realizacijo projekta oz. v primeru, da za projekt iz
državnega proračuna ne pridobi deleža načrtovanih sredstev za izvedbo investicije, oz. si pridružuje
pravico, da bo izvedel dela v obsegu razpoložljivih sredstev.
Opis javnega naročila: obnova podstrešnih prostorov Kulturnega doma Bistrica ob Sotli in ureditev
nove knjižnice.
Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z razpisnimi pogoji in zahtevami javnega naročila, kot so
razvidni iz razpisne dokumentacije in prilog.
Ponudba mora veljati 90 dni po roku za oddajo ponudb. V primeru vloženega zahtevka za revizijo so
ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve
naročnika ali revizijske komisije.
Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene.
Naročnik bo na podlagi merila in ob izpolnjevanju pogojev in zahtev za izvedbo javnega naročila
izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo – najnižja končna ponudbena cena.

Oznaka naročila:
Oddaja ponudb:
Javno odpiranje
ponudb:
Kontaktna oseba
naročnika:

2/2019-JN
dan:
23.8.2019
rok:
kraj: V sistem e-JN v elektronski obliki
ura:
10. 00
Poteka avtomatično v sitemu e-JN po preteku roka za oddajo ponudb
dne 23.8.2019 ob 10. 01 uri
Ana Bercko, tel.: 03/800-15-13, mail: ana.bercko@bistricaobsotli.si

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
ŽUPAN
Franjo Debelak
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. OSNOVNI PODATKI NAROČILA
Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih
aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter
področje, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik se zavezuje, da bo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Ponudnik lahko predloži ponudbo v tujem jeziku v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti,
kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material.
Naročnik bo postopal v skladu s 36. členom ZJN-3.
Sestanka s ponudniki ne bo.
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ne prevzema
odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudbe, naročnik ne odgovarja za škodo ponudnika,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
Naročnik si pridržuje pravico skladno z 90. členom ZJN-3 postopek ustaviti, ponudbe zavrniti, izdati
nadomestno odločitev ali odstopiti od izvedbe javnega naročila.
Zaradi ustavitve postopka, zavrnitve ponudb, izdaje nadomestne odločitve oz. odstopa od izvedbe
javnega naročila naročnik ni odškodninsko odgovoren.
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro
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 da ne bi bila izpolnjen.
Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.
Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na
predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi
zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval 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.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi
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poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim
podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR
brez DDV.
2.2. PONUDNIK
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje
javnega naročila.
Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v
nobeni od ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oz. partner v skupnem nastopu.
2.3. SKUPNO NASTOPANJE
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti
pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov
zastopa. V tem primeru naročnik v skladu z 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni
subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni
pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši
ponudnik.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži kot priloga obrazca OBR-1A.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje
poklicne sposobnosti ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa
za vse gospodarske subjekte skupaj.
2.4. PODIZVAJALCI
V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce, kontaktne
podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjen OBR-2 in OBR-3 ter priložiti
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, ker podizvajalec tega ne zahteva, naročnik od
glavnega izvajalca zahteva, da najkasneje v 60 dneh od plačila končne situacije pošlje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje.
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku, ne glede na število
podizvajalcev.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih
dneh od sklenitve te pogodbe.
Izvajalec lahko vključi novega podizvajalca med izvajanjem javnega naročila le ob predhodnem
soglasju naročnika. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev v
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skladu z 94. členom ZJN-3, prav tako zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. za vključitev
novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil s to razpisno dokumentacijo.
2.5. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudnik mora predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po vrstnem redu, kot sledi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ponudba (OBR-1);
Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov z vsemi dokazili oz. izjavami
(OBR-1A) (v primeru skupne ponudbe); pravni akt o skupni izvedbi, OBR-2 in OBR-3 za
skupnega partnerja;
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence (OBR-2);
Krovna izjava (OBR-3);
Izjava ponudnika o neblokiranem računu s potrdilom poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa ali BON 2 (AJPES) (OBR-4);
Izjava ponudnika o referencah, referenčno potrdilo (OBR-5, OBR-5a);
Izjava ponudnika o tehničnih in kadrovskih zmogljivosti (OBR-6)
Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev(OBR-7)
Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (OBR-8);
Seznam podizvajalcev (OBR-9);
Zahteva podizvajalca – soglasje k neposrednemu plačilu (OBR-9a);
Izjava o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10);
Izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-11);
Osnutek pogodbe (OBR-13)
Povzetek predračuna - rekapitulacija (OBR-14)
Predračun (popis del).

Ponudbeni predračun
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek
predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec
»Predračuni (popisi del)« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki
v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom
- naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu,
naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.
Ostali ponudbeni obrazci
OBR-3 – Krovna izjava se naloži v razdelek »Izjava«. Ostale ponudbene obrazce ponudnik v sistemu
e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«. Obrazci se naložijo v pdf datoteki.
Ponudnik mora svojo ponudbo oddati na obrazcih iz razpisne dokumentacije brez dodatnih pogojev
in pripisov. Ponudnik mora na obrazcih izpolniti prazna mesta. Vsi obrazci in izjave morajo biti
datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, skenirani ter predloženi v pdf
obliki.
V primeru popravkov mora ponudnik opremiti le te z žigom in podpisom zakonite osebe ponudnika.
V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora v ponudbi biti
priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika ponudnika.
V primeru, da se potrebuje več obrazcev, se obrazci lahko fotokopirajo.
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Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah (razen, če ni v razpisni dokumentaciji drugače
določeno), vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik lahko pred
sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oz.
drugih navedb iz ponudbe.
Glede nepopolne, napačne oz. manjkajoče dokumentacije, bo naročnik ravnal v skladu s 89. členom
ZJN-3.
Ponudba je dopustna, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki
izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika,
določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je
prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni
ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
2.6. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV PONUDNIKA

POGOJ 1
Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski
subjekt, če ugotovi, da je bila 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, izrečena
pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75.
členu ZJN-3.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil
gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega
naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj
navedenih položajev.

DOKAZILO

Krovna izjava (OBR-3)
Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz
katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz
o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave
javnega naročila.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj OBR-3, lahko naročnik izpis iz
ustreznega registra pridobil sam.

NAVODILO /
OPOMBA

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče
nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni
predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te
osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

MORAJO izpolnjevati pogoj
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POGOJ 2
Plačani davki in
prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski
subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na
dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil
gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega
naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj
navedenih položajev.

DOKAZILO

Krovna izjava (OBR-3)
Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo
razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj OBR-3, lahko naročnik potrdilo
Finančne uprave RS pridobil sam.

NAVODILO /
OPOMBA

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče
nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni
predvidena, pa z 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
gospodarski subjekt.

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

MORAJO izpolnjevati pogoj

POGOJ 3
Ponudnik ni
izločen iz
postopkov oddaje
javnih naročil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil
gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega
naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj
navedenih položajev.

DOKAZILO

Krovna izjava (OBR-3)
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi

7

Javno naročilo: OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE
_________________________________________________________________________________________________________________

referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.
NAVODILO /
OPOMBA

/

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

MORAJO izpolnjevati pogoj

POGOJ 4
Prekršek v zvezi s
plačilom za delo

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je
bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil
gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega
naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj
navedenih položajev.

DOKAZILO

Krovna izjava (OBR-3)
Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo
iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj OBR-3, lahko naročnik potrdilo
pridobi sam.

NAVODILO /
OPOMBA

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče
nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni
predvidena, pa z 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
gospodarski subjekt.

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

MORAJO izpolnjevati pogoj

2.7. POGOJI ZA SODELOVANJE
Poslovna sposobnost
POGOJ 1
Sposobnost za
opravljanje
poklicne

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih
ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI
Direktive 2014/24/EU.
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dejavnosti

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene
organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo
predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Gospodarski subjekt mora biti s strani proizvajalca ponujene kritine pooblaščen
za tovrstna dela.

DOKAZILO

Krovna izjava (OBR-3)
Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in
evidencah.

NAVODILO /
OPOMBA

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne
sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju
navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj
sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma
ponudnika.

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

MORAJO izpolnjevati pogoj

Ekonomska in finančna sposobnost
POGOJ 1

DOKAZILO

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila banke ali pred izdajo
bonitetne informacije ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Izjava ponudnika in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa (OBR-4).
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima
računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
Ponudnik lahko predloži tudi ustrezen bonitetni dokument (AJPES).

Partnerji v skupni
ponudbi
Podizvajalci

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
/
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Tehnična in kadrovske sposobnosti

POGOJ 1

DOKAZILO
Partnerji v skupni
ponudbi
Podizvajalci

Ponudnik izkazuje ustrezne izkušnje / reference in sicer, da je v zadnjih petih (5)
letih pred oddajo ponudbe na to javno naročilo kot glavni izvajalec, kot partner v
skupni ponudbi ali kot nominirani podizvajalec izvedel vsaj eno investicijo na
področju izgradnje in opreme objektov v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez
DDV.

Izjava ponudnika in referenčno potrdilo (OBR-5, OBR-5a)

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

/

Ponudnik zagotavlja
ustrezno tehnično zmogljivost (sodobno gradbeno
mehanizacijo in
opremo), ki omogoča kvalitetno izvedbo naročila v
predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili
stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.
POGOJ 2
Naročnik si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati
dokazila (spisek ključne opreme in mehanizacije, izkaz o lastništvu, pogodba o
najemu, ...), da ima ob oddaji ponudbe zagotovljene potrebne tehnične
zmogljivosti za izvedbo naročila.

DOKAZILO
Partnerji v skupni
ponudbi
Podizvajalci

Izjava ponudnika (OBR-6)

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

/

10

Javno naročilo: OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE
_________________________________________________________________________________________________________________

Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti (vodje del, delovodje,
kvalificiran in nekvalificiran kader, ...) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v
predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in
standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

POGOJ 3

Naročnik si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati
dokazila, da ima ob oddaji ponudbe zagotovljene kadrovske zmogljivosti za
izvedbo naročila (spisek zagotovljenega kadra, dokazila o zaposlitvi, soglasje
delodajalca, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje,
dokazila o izobrazbi...).
Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
-ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve
objektov,
-vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir
ali kot vodja del,
-zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki
nastopa v ponudbi.
Izjava ponudnika (OBR-6)

DOKAZILO

Partnerji v skupni
ponudbi
Podizvajalci

Za vodjo gradnje, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, mora
ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v
primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o
tem vpisu.

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

/

POGOJ 4 – OKOLJSKE ZAHTEVE

Partnerji v skupni
ponudbi
Podizvajalci

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

/

Ponudnik mora pri izvedbi del, ki so predmet tega naročila, upoštevati naslednje zahteve na podlagi
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in Primerov okoljskih zahtev in meril,
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verzija 1.0, januar 2018 (objavljeni na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javneganarocanja/zeleno-jn):
OPREMA ZA STRANIŠČA NA SPLAKOVANJE
 Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg,
ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih
standardov, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni
straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg,
zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne
sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Straniščne školjke morajo omogočati
uporabo naprave za varčevanje z vodo, njen zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob
delovanju naprave za varčevanje z vodo, pa ne sme presegati 3,0 l/splakovanje ne glede na
tlak vode.
Za opremo s senzorjem:
Vsak krmilnik splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno sprožitev in zagotavljati, da se
splakovanje izvede šele po dejanski uporabi izdelka.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih
standardov ali
– kratek opis ukrepov, sprejetih pri oblikovanju izdelka, da se onemogoči lažna sprožitev in zagotovi
izvedba splakovanja šele po dejanski uporabi izdelka, če ponudba vključuje izdelek, opremljen s
krmilnikom splakovanja s senzorjem, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da
prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni
volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6
l/splakovanje za opremo za stranišča na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet
ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi
pa v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
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Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve; ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene,4 ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja,
izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1 k Sklepu Komisije
(2013/641/EU), ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne
komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– rezultate preskusov, ki so bili izvedeni skladno z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1 k
Sklepu Komisije (2013/641/EU) ali z enakovrednimi standardi, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene,6 ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

 Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 1. Zahteve za
merjenje celotnega nominalnega in zmanjšanega volumna splakovanja iz standardov EN iz
preglednice 1 so iz te okoljske zahteve izvzete.
Preglednica 1: Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema za stranišča
Število
EN 14055
EN 12541

EN 15091

Naslov
Splakovalniki za WC in pisoarje
Sanitarne armature – Tlačni
splakovalniki WC in pisoarjev –
Samozaporni PN10
Sanitarne armature – Elektronsko
odpiranje in zapiranje sanitarnih
armatur

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih
standardov, poročilo o preskusu, ki kaže, da je splakovalni sistem izdelka skladen z zahtevami
standardov EN, omenjenih zgoraj, ali enakovrednih standardov, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Učinkovito splakovanje straniščnih kompletov mora biti skladno z zahtevami standarda EN
997.
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Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– poročilo o preskusu, ki kaže, da je učinkovito splakovanje izdelka skladno z zahtevami standarda
EN 997 ali enakovrednih standardov, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Za opremo za stranišča na splakovanje velja vsaj petletna garancija za popravila ali
zamenjavo. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka.
Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi
najmanj deset let od datuma nakupa.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Opremo za stranišča na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na
embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:
– z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil
preskušen, s podatkom o osebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o
tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako
prilagoditi volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni
polnjenja itn.), ter za straniščne školjke in splakovalne straniščne sisteme, ki se dajo na trg posebej,
tudi s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo celoto, ki je varčna z vodo;
– z napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti
informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode;
– informacijami o celotnem, zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;
– priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno s podatkom o tem, kateri nadomestni
deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti
za čiščenje itn.;
– z informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
POHIŠTVO
 Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
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Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l
hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI)
spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati
aziridina in kromovih (VI) spojin.
Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št.
1272/2008:
H331 (Strupeno pri vdihavanju), H311 (Strupeno v stiku s kožo), H301 (Strupeno pri zaužitju), H330
(Smrtno pri vdihavanju), H310 (Smrtno v stiku s kožo), H300 (Smrtno pri zaužitju), H351 (Sum
povzročitve raka), H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri
vdihavanju), H350 (Lahko povzroči raka), H340 (Lahko povzroči genske okvare), H373 (Lahko škodi
organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali
ponavljajoči se izpostavljenosti), H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju), H400 (Zelo strupeno za
vodne organizme), H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom), H412 (Škodljivo
za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom), H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnim učinkom), H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
H360F (Lahko škodi plodnosti), H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku), H361f (Sum škodljivosti za
plodnost), H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka), H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnim učinkom), H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom), H412
(Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).
Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost
po Uredbi (ES) št. 1272/2008:
H360F (Lahko škodi plodnosti), H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku), H361f (Sum škodljivosti za
plodnost).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g
suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120)
ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po
metodi komore – SIST EN 717-1).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
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 Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 %
mase hlapnih organskih spojin (HOS).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali
metilen klorid.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7) (glej zahtevo)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
SANITARNE ARMATURE
 Maksimalni pretok vode v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme
biti višji od naslednjih vrednosti:
Podskupina izdelka
Kuhinjske pipe1
Kopalniške pipe3

brez omejevalnika pretoka
z omejevalnikom pretoka2
brez omejevalnika pretoka
z omejevalnikom pretoka4

Pršne glave ali prhe5

Pretok vode [l/min]
6,0
8,0
6,0
8,0
8,0

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Najnižji maksimalni pretok vode sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od
naslednjih vrednosti:
Podskupina izdelka
Kuhinjske pipe
Kopalniške pipe
Pršne glave ali prhe

Pretok vode [l/min]
2,0
2,0
4,5

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehnično rešitvijo, ki
omogoča uravnavanje temperature,8 pri čemer naročnik glede na svoje želje izbere eno od
naslednjih možnosti:
– sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode;
– sanitarne armature omogočajo termostatsko prilagajanje;
– sanitarne armature so zasnovane za oskrbo s hladno vodo v sredinskem položaju.
Kadar je temperatura vode za oskrbo že uravnana, ponudnik pojasni posebno tehnično lastnost,
zaradi katere so sanitarne armature posebej primerne za priključitev na to vrsto sistema.
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Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Materiali, vsebovani v izdelkih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ali z njimi povezane nečistoče,
v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajati zmesi tako, da bi to neposredno ali
posredno slabo vplivalo na zdravje ljudi. Ti materiali ne smejo poslabšati kakovosti vode,
namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus. Kadar je armatura pravilno
uporabljana (tj. kadar so spoštovani pogoji uporabe, določeni v zadevnih standardih EN v
pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremeniti tako, da bi se kakovost izdelka
poslabšala. Materiali, ki niso dovolj odporni proti koroziji, morajo imeti primerno zaščito, da
ne ogrožajo zdravja.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr-prevleko (neodvisno od značilnosti materiala substrata)
morajo biti v skladu s standardom EN 248.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Izdelek mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele končni uporabnik
oziroma profesionalni servisni tehnik preprosto zamenja. Informacije o tem, katere dele je
mogoče zamenjati, morajo biti jasno navedene na informativnem listu, ki je priložen izdelku.
Ponudnik mora prav tako priložiti jasna navodila, ki končnemu uporabniku oziroma
usposobljenemu strokovnjaku omogočajo, da izvede osnovna popravila. Rezervni deli morajo
biti na voljo najmanj pet let od datuma nakupa.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Ponudnik mora zagotoviti najmanj štiriletno garancijo za popravilo ali zamenjavo.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Izdelek se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani (na embalaži in/ali v dokumentaciji,
priloženi izdelku) in/ali v elektronski obliki:
a) z navodili za namestitev, vključno z informacijami o delovnem tlaku, ki je primeren za
izdelek;
b) s priporočili glede pravilne uporabe in vzdrževanja izdelka (vključno s čiščenjem in
odstranjevanjem vodnega kamna) ter vsemi ostalimi navodili, zlasti:
– nasveti za vzdrževanje in uporabo izdelka;
– informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati;
– navodili za zamenjavo tesnil, če pipa pušča;
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– nasveti glede čiščenja sanitarnih armatur s primernimi materiali, da se prepreči poškodbe
notranje in zunanje površine;
– nasveti za redno in pravilno servisiranje prezračevalnikov.
1

Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od prisotnosti ali
odsotnosti take naprave.
2
Omejevalnik pretoka mora omogočati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varčevanje z vodo) z vrednostjo
največ 6 l/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 l/min.
3
Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od prisotnosti ali
odsotnosti take naprave.
4
Omejevalnik pretoka mora omogočati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varčevanje z vodo) z vrednostjo
največ 6 l/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 l/min.
5
Pršne glave ali prhe z več kot eno vrsto pršenja izpolnjujejo zahteve za nastavitev najvišjega pretoka vode.
8
Ta zahteva se ne uporablja za pršne glave in sanitarne armature, ki bodo priključene na sistem za oskrbo z vodo z že
uravnano temperaturo). Dvovzvodne/dvoročne armature za prho ne izpolnjujejo merila.

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Če se nameščajo sanitarne armature, mora izvajalec izkazati, da bo namestitev ali zamenjavo
sanitarnih armatur opravilo primerno usposobljeno in izkušeno osebje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
STENSKE PLOŠČE
Mavčne stenske plošče YYY
 Papir, uporabljen pri izdelavi mavčnih plošč, mora biti:
– 100-odstotno reciklirani les/papir ali
– papir, izdelan iz lesa, lesnih vlaken ali lesnih odrezkov, ki izvirajo iz zakonito posekanih gozdov. 1
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Vsebnost sadre mora glede na maso znašati vsaj 2 % reciklirane mavčne plošče, kar se
izračuna na podlagi letnega povprečja, pri čemer ni vključena sadra z mest za razžvepljevanje
dimnih plinov (RDP).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Kadar plošče vsebujejo potencialno radioaktiven material (npr. iz žlindrastih produktov,
pepela iz zgorelega premoga, fosforne sadre), mora biti gama indeks (my) ali indeks
aktivnosti (l1) manjši od 1. Radioaktivne snovi v materialu plošče so izražene kot gama
indeks/indeks aktivnosti v skladu s formulo:6
CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0.
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Indeks radija ne sme preseči: CRa/100 = 1,0.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Mavčne plošče kot končni proizvod ne vsebujejo nobene kemikalije, ki je razvrščena kot: 7
– rakotvorna (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);
– mutagena za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);
– strupena za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d,
H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vpliva na dojenje (H362),
– akutno strupena (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300),
– kronično strupena za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Iz končnega izdelka se v običajnih pogojih uporabe ne bodo sproščale ali lužile kakršne koli
snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot: rakotvorne (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);
– mutagene za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);
– strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d,
H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vplivajo na dojenje (H362);
– akutno strupene (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);
– kronično strupene za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Mavčne plošče se ne smejo impregnirati, označevati, premazati ali drugače obdelati na način,
ki bi preprečil recikliranje ali kompostiranje v Evropi.
Zakonit izvor gradbenega lesa/lesnih vlaken se lahko dokaže z veljavnim sistemom sledenja v proizvodni verigi. Te
prostovoljne sisteme lahko certificira tretja oseba, in sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema
upravljanja EMAS. Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi gradbenega lesa/lesnih vlaken, certificiranih po standardu FSC ali
PEFC, ali kateri koli drug način dokazovanja se prav tako sprejmejo kot dokazilo o skladnosti. Če gradbeni les/lesna vlakna
izhajajo iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, se lahko kot dokazilo o zakonitosti uporabi
dovoljenje FLEGT. Druga dokazila, ki se bodo sprejela, vključujejo ustrezno in veljavno spričevalo CITES ali druga
enakovredna in preverljiva sredstva, kot je uporaba sistema »skrbnega pregleda2. Za necertificiran neobdelan material
ponudniki navedejo tip (vrsto), količino in izvor gradbenega lesa/lesnih vlaken skupaj z izjavo o njihovi zakonitosti. Tako
lahko gradbenemu lesu oziroma lesnim vlaknom sledijo po celotni proizvodni verigi od gozda do izdelka.
6 CK, CRa in CTh pomenijo koncentracijo kalija 40, radija 226 in torija 232, izraženo v bekerelih na kilogram (Bq/kg) materiala.
En odstotek kalija je enako 310 Bq/kg kalija 40, 1 ppm urana je enako 12,3 Bq/kg radija 226 in 1 ppm torija je enako 4,0 Bq/kg
torija 232.
7 V Uredbi (ES) št. 1272/2008, s katero se spreminjata in razveljavljata direktivi 67/548/EGS in 1999/45/ES in s katero se
spreminja Uredba (ES) št. 1907/2006, so navedeni naslednji stavki o nevarnosti, ki so povezani z zgornjimi standardnimi
opozorili.
1

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
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KLIMATSKA NAPRAVA
 Klimatska naprava1 mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10,
zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient
sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
-

tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve

 Enokanalna klimatska naprava2 mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60
in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,30, zaradi česar je uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
– nalepko o energijski učinkovitosti ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
 Dvokanalna klimatska naprava3 mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60
in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,10, zaradi česar je uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve,
– nalepko o energijski učinkovitosti ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve
1 Ta okoljska zahteva se uporablja za klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne. Klimatska naprava je naprava, ki
je sposobna hladiti ali ogrevati zrak v zaprtih prostorih ali oboje z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni
kompresor, vključno s klimatskimi napravami, ki omogočajo dodatne funkcije, na primer zmanjševanje vlažnosti zraka,
čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno upornostjo, in napravami, ki lahko uporabljajo vodo (ali
kondenzacijsko vodo, ki nastane v uparjalniku, ali vodo, dodano od zunaj) za izparevanje v kondenzatorju, če lahko naprava
deluje le z uporabo zraka, brez uporabe dodatne vode.
2 Enokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika med hlajenjem
ali ogrevanjem dovaja iz prostora, v katerem je nameščena enota, odvaja pa se iz tega prostora.
3 Dvokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika iz zunanjega
okolja med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja v enoto skozi kanal, v zunanje okolje pa se odvaja skozi drugi kanal, in ki je v
celoti nameščena blizu stene v prostoru, ki ga je treba klimatizirati.
4 Ta okoljsko merilo se uporablja za klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne.
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TABLIČNI RAČUNALNIK
 Tablični računalniki morajo biti zasnovani tako, da je polnljiva baterija zlahka dostopna z
uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in
zamenljiva. Za polnljivo baterijo, ki je prilepljena ali spajkana na prenosni izdelek, se pojmuje,
da ni zlahka dostopna in zamenljiva.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih
komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z
eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna
orodja, videoposnetek), in
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz
specifikacije naročila se bodo zavrnile.
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če
izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V
tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev.
Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik
Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka
ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3 ter tako ponudbo izloči.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik
ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev
naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom,
da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri
ponudnika.
2.8. NAVEDBA VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik bo moral v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, najkasneje v 10 delovnih dneh
od sklenitve pogodbe naročniku oz. posameznemu naročniku izročiti kot zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti podpisano in žigosano MENICO Z MENIČNO IZJAVO s
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje (OBR-9), v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV. Menica
z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po poteku
roka za dokončanje pogodbenih del. Menica mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi
poziv.
Ponudnik OBR- 9 ne izpolnjuje. Potrebno ga je žigosati, parafirati kot izjavo, da se strinja z vsebino
obrazca in takšnega priložiti k vlogi.
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Naročnik oz. posamezni naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami
razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik oz. posamezni naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;
- če izvajalec odstopi od pogodbe;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je
prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- v primeru, če izvajalec naročniku oz. posameznemu naročniku v predvidenem roku ne preda
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku oz. posameznemu naročniku garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi (bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje) najkasneje v roku 10
delovnih dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika. Garancija mora pokrivati primere, če
izvajalec v primeru okvare ali v primeru drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali
kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti. Garancijski znesek znaša
5% od potrjene končne situacije izvajalca brez vključenega DDV. Rok trajanja garancije je za en dan
daljši kot je garancijski rok. Ponudnik predloži izjavo o predložitvi garancije za odpravo napak v
garancijskem roku (OBR-10).

2.9. POJASNILA, SPREMEMBA IN DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe
poteka izključno preko portala javnih naročil.
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v
zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje tri
delovne dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana do
tega roka.
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku,
naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne
spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek
k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne
dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.
2.10. ODDAJA PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema
za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila
za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.
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Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo:
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC
NLB (www.nlb.si).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23. 8. 2019 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN
spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji
povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11971
Naročnik bo zagotavljal varstvo podatkov v skladu z določili ZJN-3.
2.11. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23. 8. 2019 in se bo
začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene,
ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek
»Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali
ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o
odpiranju ponudb«.
Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje
za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
2.12. MERILO
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno naslednjo merilo: najnižja končna cena za
posamezen sklop.
V skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 se bodo ponudbe najprej razvrstile po merilu najnižje
cene in predhodno preverile z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta
javnega naročila, preden bo naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega
ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje.
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2.13. PREDRAČUN
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne
vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz
predmetne razpisne dokumentacije.
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Cene morajo biti navedene v EUR. Posamezne cene se morajo prikazati brez DDV. Končna cena mora
vsebovati vse stroške (tudi DDV,...), popuste in rabate.
Cene so fiksne do konca izvedbe.
Cena v ponudbi mora vključevati tudi vse stroške transporta, zavarovanja, cestnih zapor, stroške
deponiranja odpadnega materiala, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov in vse ostale
stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del iz naročila.
Če bo naročnik mnenja, da je glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka, bo ravnal v skladu
s 86. členom ZJN-3.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo
ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.
Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).
2.14. ZMANJŠANJE OBSEGA NAROČILA
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne
razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do
uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih
del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega
naročila.
2.15. POGODBA
Na podlagi pogojev in meril bo naročnik izbral ponudnika, s katerim se bo sklenila pogodba.
V razpisni dokumentaciji je predložen osnutek krovne pogodbe, kjer so navedena osnovna določila
pogodbe. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila in sicer v vsebini, ki se nanaša na to, ali
bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, ali bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje
podizvajalcev in podobno.
Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu
podpisane pogodbe s strani naročnika.
2.16. PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih
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informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko
zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne
dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.
Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb
krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih
dneh od dneva objave obvestila o naročilu.
Takso v višini 2.000 € mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka
SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT
KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest
številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik
vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
ŽUPAN
Franjo Debelak
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3. OBRAZCI
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OBR-1

PONUDBA
Na podlagi javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil prilagamo našo dokumentacijo v
skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
1. Opis predmeta javnega naročila:
OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE
2. Ponudbena vrednost javnega naročila:

1.

PONUDBENA VREDNOST
V EUR BREZ DDV

2.

POPUST ______ %

3.

PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV Z
VKLJUČENIM POPUSTOM

4.

9,5 % DDV

5.

22 % DDV

6.

KONČNA PONUDBENA VREDNOST
V EUR Z DDV

3. Način predložitve ponudbe
Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkrožite):
-

samostojno
s podizvajalci
skupna ponudba.

4. Podatki o ponudniku:
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:
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Matična številka:
Številka transakcijskega računa, odprt pri banki (vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima
ponudnik odprt račun):

Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
5. Podatki o skupnem ponudniku:
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:
Matična številka:
Številka transakcijskega računa, odprt pri banki (vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima
ponudnik odprt račun):

Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
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Izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.
Ponudba velja za celotno naročilo. Ponudbena cena vključuje vse stroške v zvezi z izvedbo naročila.
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v
ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.
Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila.

Kraj in datum:

Žig:
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OBR-1A

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA
SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani ______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
_____________________________________________________________________
(naziv podjetja)
_________________________________
Matična št.

__________________________
Davčna št.:

Podpisani ______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
_____________________________________________________________________
(naziv podjetja)
_________________________________
__________________________
Matična št.
Davčna št.:

Podpisani ______________________________________________________________
(ime in priimek pooblastitelja)
_____________________________________________________________________
(naziv podjetja)
_________________________________
Matična št.

__________________________
Davčna št.:

potrjujemo, da dajemo skupno ponudbo na javno naročilo, katerega predmet je OBNOVA
PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE.
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Pooblaščamo ______________________________________________________________
(ime in priimek)
_____________________________________________________________________
(naziv podjetja)

da v našem imenu podpiše ponudbo za javno naročilo _________________________ ter v primeru, da
bomo v postopku javnega naročila izbrani, pogodbo.
Izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za priznanje poklicne sposobnosti in da ne obstajajo izključitveni
razlogi v skladu s 75. členom ZJN-3. Prilagamo OBR-2 in OBR-3.

Datum:

Žig:

Pooblastitelj:

Datum:

Žig:

Pooblastitelj:

Datum:

Žig:

Pooblastitelj:
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OBR-2

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE
EVIDENCE

Pooblaščamo naročnika, Občino Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, da za
potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila OBNOVA
PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE, pridobi potrdilo iz Kazenske
evidence RS.
Podatki o fizični osebi:
EMŠO (obvezen podatek): ______________________________________________
IME IN PRIIMEK: ______________________________________________________
DATUM ROJSTVA: ____________________________________________________
KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________
OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________
DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
(ulica in hišna številka) ___________________________________________________
(poštna številka in pošta) _________________________________________________
DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: ____________________________________
POTRDILO POTREBUJEM KOT PRILOGO ZA navedeno javno naročilo.

Kraj in datum:

Podpis pooblastitelja:
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Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: _________________________________________________________________
Sedež podjetja: ___________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _____________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ______________________________________________
Matična številka podjetja: ___________________________________________________________
Potrdilo se izdaja zaradi (namen izdaje potrdila) javnega naročila OBNOVA PROSTOROV
KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE.

Kraj in datum

Podpis pooblastitelja
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OBR-3

KROVNA IZJAVA

Naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi:
_____________________________________________________________________________________

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:























vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
ne bomo imeli do naročnika oz. posameznega naročnika predmetnega razpisa nobenega
odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru
ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo
zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo,
da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna
pooblastila, če jih bo ta zahteval;
v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji,
pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del
pogodbe;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki
Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so
sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili,
priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo
menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega
naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz
razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.
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Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami
naročnika:











nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem
odstavku 75. člena ZJN-3 (izločitveni pogoj 1),
nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,
zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
vrednosti 50 EUR ali več (izločitveni pogoj 2),
nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih
subjektov z negativnimi referencami (izločitveni pogoj 3),
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 (izločitveni pogoj 4),
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče
razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je
navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da lahko Občina Bistrica ob Sotli v zvezi z oddajo javnega
naročila OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE objavljen na
Portalu javnih naročil pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem
informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Žig:
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OBR-4

IZJAVA
O NEBLOKIRANEM TRANASAKCIJSKEM RAČUNU

Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila banke ali pred izdajo bonitetne
informacije nismo imeli blokiranega transakcijskega računa.

Kot dokazilo prilagamo:
- POTRDILO poslovne banke, ki vodi naš račun ali
- ustrezen bonitetni dokument (AJPES).

Kraj in datum:

Žig:
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OBR-5

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da izkazujemo ustrezne izkušnje / reference in sicer:
Ponudnik izkazuje ustrezne izkušnje / reference in sicer, da je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo
ponudbe na to javno naročilo kot glavni izvajalec, kot partner v skupni ponudbi ali kot nominirani
podizvajalec izvedel vsaj eno investicijo na področju izgradnje in opreme objektov v vrednosti vsaj
200.000,00 EUR brez DDV.
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika gradnje.
Zap.
Št.
1.

Naslov investicije

Naročnik

Leto
izvedbe del

2.

Kraj in datum:

Žig:
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OBR-5a

POTRDILO O REFERENČNEM DELU
Naziv izdajatelja potrdila
Naslov
Kontaktna oseba
Telefonska številka kontaktne osebe
Elektronski naslov kontaktne osebe

Potrjujemo, da je izvajalec
Naziv izvajalca (ponudnika)
Naslov

za nas uspešno izvedel naslednjo storitev:
Naziv storitve
Leto/obdobje izvedbe
Kraj /območje izvedbe
Opis storitve
Vrednost (brez DDV):

Dela so bila opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena. Izvajalec je dela po pogodbi opravil kvalitetno
in pravočasno.
Zagotavljamo, da so vsi navedeni podatki točni. Zavezujemo se, da bomo v primeru preverjanja referenc s strani
predstavnika Občine Bistrica ob Sotli omogočili vpogled v originalne dokumente, ki dokazujejo verodostojnost
navedenih podatkov.
Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA
DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:

Podpis izdajatelja potrdila:
pooblaščeni predstavnik
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OBR-6

IZJAVA O TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Izjavljamo, da:
- zagotavljamo ustrezno tehnično zmogljivost (sodobno gradbeno mehanizacijo in
opremo), ki omogoča kvalitetno izvedbo naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila,
-zagotavljamo potrebne kadrovske zmogljivosti (vodje del, delovodje, kvalificiran in nekvalificiran
kader, ...) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno
zakonodajo,
-zagotavljamo vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:




ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov,
vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja
del,
zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v
ponudbi.

Kraj in datum:

Žig:
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OBR-7

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV

Izjavljamo, da bomo upoštevali vse v razpisni dokumentaciji zahtevane okoljske zahteve iz Uredbe o
zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in sicer:

OPREMA ZA STRANIŠČA NA SPLAKOVANJE
 Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg,
ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih
standardov, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni
straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg,
zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne
sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Straniščne školjke morajo omogočati
uporabo naprave za varčevanje z vodo, njen zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob
delovanju naprave za varčevanje z vodo, pa ne sme presegati 3,0 l/splakovanje ne glede na
tlak vode.
Za opremo s senzorjem:
Vsak krmilnik splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno sprožitev in zagotavljati, da se
splakovanje izvede šele po dejanski uporabi izdelka.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih
standardov ali
– kratek opis ukrepov, sprejetih pri oblikovanju izdelka, da se onemogoči lažna sprožitev in zagotovi
izvedba splakovanja šele po dejanski uporabi izdelka, če ponudba vključuje izdelek, opremljen s
krmilnikom splakovanja s senzorjem, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
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– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da
prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni
volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6
l/splakovanje za opremo za stranišča na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet
ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi
pa v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve; ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene,4 ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja,
izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1 k Sklepu Komisije
(2013/641/EU), ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne
komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– rezultate preskusov, ki so bili izvedeni skladno z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1 k
Sklepu Komisije (2013/641/EU) ali z enakovrednimi standardi, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene,6 ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

 Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 1. Zahteve za
merjenje celotnega nominalnega in zmanjšanega volumna splakovanja iz standardov EN iz
preglednice 1 so iz te okoljske zahteve izvzete.
Preglednica 1: Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema za stranišča
Število
EN 14055
EN 12541

EN 15091

Naslov
Splakovalniki za WC in pisoarje
Sanitarne armature – Tlačni
splakovalniki WC in pisoarjev –
Samozaporni PN10
Sanitarne armature – Elektronsko
odpiranje in zapiranje sanitarnih
armatur

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
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– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih
standardov, poročilo o preskusu, ki kaže, da je splakovalni sistem izdelka skladen z zahtevami
standardov EN, omenjenih zgoraj, ali enakovrednih standardov, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Učinkovito splakovanje straniščnih kompletov mora biti skladno z zahtevami standarda EN
997.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– poročilo o preskusu, ki kaže, da je učinkovito splakovanje izdelka skladno z zahtevami standarda
EN 997 ali enakovrednih standardov, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Za opremo za stranišča na splakovanje velja vsaj petletna garancija za popravila ali
zamenjavo. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka.
Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi
najmanj deset let od datuma nakupa.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
 Opremo za stranišča na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na
embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:
– z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil
preskušen, s podatkom o osebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o
tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako
prilagoditi volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni
polnjenja itn.), ter za straniščne školjke in splakovalne straniščne sisteme, ki se dajo na trg posebej,
tudi s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo celoto, ki je varčna z vodo;
– z napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti
informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode;
– informacijami o celotnem, zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;
– priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno s podatkom o tem, kateri nadomestni
deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti
za čiščenje itn.;
– z informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
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– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.
POHIŠTVO
 Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l
hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI)
spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati
aziridina in kromovih (VI) spojin.
Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št.
1272/2008:
H331 (Strupeno pri vdihavanju), H311 (Strupeno v stiku s kožo), H301 (Strupeno pri zaužitju), H330
(Smrtno pri vdihavanju), H310 (Smrtno v stiku s kožo), H300 (Smrtno pri zaužitju), H351 (Sum
povzročitve raka), H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri
vdihavanju), H350 (Lahko povzroči raka), H340 (Lahko povzroči genske okvare), H373 (Lahko škodi
organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali
ponavljajoči se izpostavljenosti), H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju), H400 (Zelo strupeno za
vodne organizme), H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom), H412 (Škodljivo
za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom), H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnim učinkom), H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
H360F (Lahko škodi plodnosti), H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku), H361f (Sum škodljivosti za
plodnost), H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka), H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnim učinkom), H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom), H412
(Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).
Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost
po Uredbi (ES) št. 1272/2008:
H360F (Lahko škodi plodnosti), H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku), H361f (Sum škodljivosti za
plodnost).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
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 Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g
suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120)
ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po
metodi komore – SIST EN 717-1).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 %
mase hlapnih organskih spojin (HOS).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali
metilen klorid.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7) (glej zahtevo)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
SANITARNE ARMATURE
 Maksimalni pretok vode v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme
biti višji od naslednjih vrednosti:
Podskupina izdelka
Kuhinjske pipe1
Kopalniške pipe3

brez omejevalnika pretoka
z omejevalnikom pretoka2
brez omejevalnika pretoka
z omejevalnikom pretoka4

Pršne glave ali prhe5

Pretok vode [l/min]
6,0
8,0
6,0
8,0
8,0

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Najnižji maksimalni pretok vode sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od
naslednjih vrednosti:
Podskupina izdelka
Kuhinjske pipe
Kopalniške pipe
Pršne glave ali prhe

Pretok vode [l/min]
2,0
2,0
4,5

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
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 Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehnično rešitvijo, ki
omogoča uravnavanje temperature,8 pri čemer naročnik glede na svoje želje izbere eno od
naslednjih možnosti:
– sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode;
– sanitarne armature omogočajo termostatsko prilagajanje;
– sanitarne armature so zasnovane za oskrbo s hladno vodo v sredinskem položaju.
Kadar je temperatura vode za oskrbo že uravnana, ponudnik pojasni posebno tehnično lastnost,
zaradi katere so sanitarne armature posebej primerne za priključitev na to vrsto sistema.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Materiali, vsebovani v izdelkih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ali z njimi povezane nečistoče,
v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajati zmesi tako, da bi to neposredno ali
posredno slabo vplivalo na zdravje ljudi. Ti materiali ne smejo poslabšati kakovosti vode,
namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus. Kadar je armatura pravilno
uporabljana (tj. kadar so spoštovani pogoji uporabe, določeni v zadevnih standardih EN v
pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremeniti tako, da bi se kakovost izdelka
poslabšala. Materiali, ki niso dovolj odporni proti koroziji, morajo imeti primerno zaščito, da
ne ogrožajo zdravja.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr-prevleko (neodvisno od značilnosti materiala substrata)
morajo biti v skladu s standardom EN 248.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Izdelek mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele končni uporabnik
oziroma profesionalni servisni tehnik preprosto zamenja. Informacije o tem, katere dele je
mogoče zamenjati, morajo biti jasno navedene na informativnem listu, ki je priložen izdelku.
Ponudnik mora prav tako priložiti jasna navodila, ki končnemu uporabniku oziroma
usposobljenemu strokovnjaku omogočajo, da izvede osnovna popravila. Rezervni deli morajo
biti na voljo najmanj pet let od datuma nakupa.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Ponudnik mora zagotoviti najmanj štiriletno garancijo za popravilo ali zamenjavo.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
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 Izdelek se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani (na embalaži in/ali v dokumentaciji,
priloženi izdelku) in/ali v elektronski obliki:
a) z navodili za namestitev, vključno z informacijami o delovnem tlaku, ki je primeren za
izdelek;
b) s priporočili glede pravilne uporabe in vzdrževanja izdelka (vključno s čiščenjem in
odstranjevanjem vodnega kamna) ter vsemi ostalimi navodili, zlasti:
– nasveti za vzdrževanje in uporabo izdelka;
– informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati;
– navodili za zamenjavo tesnil, če pipa pušča;
– nasveti glede čiščenja sanitarnih armatur s primernimi materiali, da se prepreči poškodbe
notranje in zunanje površine;
– nasveti za redno in pravilno servisiranje prezračevalnikov.
1

Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od prisotnosti ali
odsotnosti take naprave.
2
Omejevalnik pretoka mora omogočati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varčevanje z vodo) z vrednostjo
največ 6 l/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 l/min.
3
Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od prisotnosti ali
odsotnosti take naprave.
4
Omejevalnik pretoka mora omogočati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varčevanje z vodo) z vrednostjo
največ 6 l/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 l/min.
5
Pršne glave ali prhe z več kot eno vrsto pršenja izpolnjujejo zahteve za nastavitev najvišjega pretoka vode.
8
Ta zahteva se ne uporablja za pršne glave in sanitarne armature, ki bodo priključene na sistem za oskrbo z vodo z že
uravnano temperaturo). Dvovzvodne/dvoročne armature za prho ne izpolnjujejo merila.

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Če se nameščajo sanitarne armature, mora izvajalec izkazati, da bo namestitev ali zamenjavo
sanitarnih armatur opravilo primerno usposobljeno in izkušeno osebje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
STENSKE PLOŠČE
Mavčne stenske plošče YYY
 Papir, uporabljen pri izdelavi mavčnih plošč, mora biti:
– 100-odstotno reciklirani les/papir ali
– papir, izdelan iz lesa, lesnih vlaken ali lesnih odrezkov, ki izvirajo iz zakonito posekanih gozdov.1
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Vsebnost sadre mora glede na maso znašati vsaj 2 % reciklirane mavčne plošče, kar se
izračuna na podlagi letnega povprečja, pri čemer ni vključena sadra z mest za razžvepljevanje
dimnih plinov (RDP).
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Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Kadar plošče vsebujejo potencialno radioaktiven material (npr. iz žlindrastih produktov,
pepela iz zgorelega premoga, fosforne sadre), mora biti gama indeks (my) ali indeks
aktivnosti (l1) manjši od 1. Radioaktivne snovi v materialu plošče so izražene kot gama
indeks/indeks aktivnosti v skladu s formulo:6
CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0.
Indeks radija ne sme preseči: CRa/100 = 1,0.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Mavčne plošče kot končni proizvod ne vsebujejo nobene kemikalije, ki je razvrščena kot: 7
– rakotvorna (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);
– mutagena za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);
– strupena za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d,
H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vpliva na dojenje (H362),
– akutno strupena (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300),
– kronično strupena za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Iz končnega izdelka se v običajnih pogojih uporabe ne bodo sproščale ali lužile kakršne koli
snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot: rakotvorne (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);
– mutagene za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);
– strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d,
H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vplivajo na dojenje (H362);
– akutno strupene (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);
– kronično strupene za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
 Mavčne plošče se ne smejo impregnirati, označevati, premazati ali drugače obdelati na način,
ki bi preprečil recikliranje ali kompostiranje v Evropi.
Zakonit izvor gradbenega lesa/lesnih vlaken se lahko dokaže z veljavnim sistemom sledenja v proizvodni verigi. Te
prostovoljne sisteme lahko certificira tretja oseba, in sicer pogosto kot del standarda ISO 9000 in/ali ISO 14000 ali sistema
upravljanja EMAS. Dokazi sledljivosti v proizvodni verigi gradbenega lesa/lesnih vlaken, certificiranih po standardu FSC ali
PEFC, ali kateri koli drug način dokazovanja se prav tako sprejmejo kot dokazilo o skladnosti. Če gradbeni les/lesna vlakna
izhajajo iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, se lahko kot dokazilo o zakonitosti uporabi
dovoljenje FLEGT. Druga dokazila, ki se bodo sprejela, vključujejo ustrezno in veljavno spričevalo CITES ali druga
enakovredna in preverljiva sredstva, kot je uporaba sistema »skrbnega pregleda2. Za necertificiran neobdelan material
ponudniki navedejo tip (vrsto), količino in izvor gradbenega lesa/lesnih vlaken skupaj z izjavo o njihovi zakonitosti. Tako
lahko gradbenemu lesu oziroma lesnim vlaknom sledijo po celotni proizvodni verigi od gozda do izdelka.
1
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CK, CRa in CTh pomenijo koncentracijo kalija 40, radija 226 in torija 232, izraženo v bekerelih na kilogram (Bq/kg) materiala.
En odstotek kalija je enako 310 Bq/kg kalija 40, 1 ppm urana je enako 12,3 Bq/kg radija 226 in 1 ppm torija je enako 4,0 Bq/kg
torija 232.
7 V Uredbi (ES) št. 1272/2008, s katero se spreminjata in razveljavljata direktivi 67/548/EGS in 1999/45/ES in s katero se
spreminja Uredba (ES) št. 1907/2006, so navedeni naslednji stavki o nevarnosti, ki so povezani z zgornjimi standardnimi
opozorili.
6

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.
KLIMATSKA NAPRAVA
 Klimatska naprava1 mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10,
zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient
sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
-

tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
nalepko o energijski učinkovitosti ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve

 Enokanalna klimatska naprava2 mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60
in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,30, zaradi česar je uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
– nalepko o energijski učinkovitosti ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
 Dvokanalna klimatska naprava3 mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60
in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,10, zaradi česar je uvrščena v razred
energijske učinkovitosti A ali višje.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve,
– nalepko o energijski učinkovitosti ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve

1 Ta okoljska zahteva se uporablja za klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne. Klimatska naprava je naprava, ki
je sposobna hladiti ali ogrevati zrak v zaprtih prostorih ali oboje z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni
kompresor, vključno s klimatskimi napravami, ki omogočajo dodatne funkcije, na primer zmanjševanje vlažnosti zraka,
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čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno upornostjo, in napravami, ki lahko uporabljajo vodo (ali
kondenzacijsko vodo, ki nastane v uparjalniku, ali vodo, dodano od zunaj) za izparevanje v kondenzatorju, če lahko naprava
deluje le z uporabo zraka, brez uporabe dodatne vode.
2 Enokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika med hlajenjem
ali ogrevanjem dovaja iz prostora, v katerem je nameščena enota, odvaja pa se iz tega prostora.
3 Dvokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika iz zunanjega
okolja med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja v enoto skozi kanal, v zunanje okolje pa se odvaja skozi drugi kanal, in ki je v
celoti nameščena blizu stene v prostoru, ki ga je treba klimatizirati.
4 Ta okoljsko merilo se uporablja za klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne.

TABLIČNI RAČUNALNIK
 Tablični računalniki morajo biti zasnovani tako, da je polnljiva baterija zlahka dostopna z
uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in
zamenljiva. Za polnljivo baterijo, ki je prilepljena ali spajkana na prenosni izdelek, se pojmuje,
da ni zlahka dostopna in zamenljiva.
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-7)
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje pri primopredaji objekta priložiti:
– jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih
komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z
eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna
orodja, videoposnetek), in
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo najkasneje pri primopredaji objekta
predložili vso zahtevano tehnično dokumentacijo oz. ustrezna dokazila, zahtevana v razpisni
dokumentaciji.

Datum:

Podpis odgovorne osebe ponudnika:
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OBR-8

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Opomba:
- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Kraj in datum:

Žig:
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OBR-9

SEZNAM PODIZVAJALCEV
1.
Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
ID za DDV:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Tel. št.:
e-mail:
TRR:
Del javnega naročila, ki se
odda v podizvajanje
2.
Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
ID za DDV:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Tel. št.:
e-mail:
TRR:
Del javnega naročila, ki se
odda v podizvajanje

3.
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Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
ID za DDV:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Tel. št.:
e-mail:
TRR:
Del javnega naročila, ki se
odda v podizvajanje

* Opomba: obrazec se lahko kopira.
Kraj in datum:

Žig:
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OBR-9a

ZAHTEVA PODIZVAJALCA –
SOGLASJE K NEPOSREDNEMU PLAČILU

IZJAVLJAMO,
DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;
NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.
Neposredna plačila se izvedejo na podlagi potrjene situacije s strani glavnega izvajalca, ki se mu
priloži s strani glavnega izvajalca predhodno potrjena situacija podizvajalca.
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te
izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do
ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

Kraj in datum:

Žig:
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OBR-10

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice
Naročniku Občini Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, kot zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti javnega naročila OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV
KNJIŽNICE, izročamo eno (1) podpisano lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje menice ter se odrekamo vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici ter se zavezujemo menico plačati
v spodaj navedenih primerih.
Naročnika Občino Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, nepreklicno in brezpogojno
pooblaščamo, da izpolni priloženo bianco menico z zneskom v višini ______________________ € in z vsemi
ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne
dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;
- če izvajalec odstopi od pogodbe ;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima ponudnik sedež.
Tako dajemo nalog za plačilo oz. naročnika pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli od spodaj
navedenih ustanov, ki vodi naš transakcijski račun :
/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/
št.računa: _____________________________ pri banki:______________________________,
št.računa:_____________________________ pri banki:______________________________,
št.računa:_____________________________ pri banki:______________________________ .
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo
banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.
Menico se lahko unovči najkasneje 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del, to je od ___________ do
vključno____________________________. Rok unovčitve se na zahtevo naročnika lahko podaljša.
Kraj: ___________________

Izdajatelj menice: ______________________

Datum: _________________
______________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika)
_______________________
(podpis)

54

Javno naročilo: OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE
_________________________________________________________________________________________________________________

OBR-11

IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCIJSKI DOBI

IZJAVLJAMO

da bomo naročniku v primeru, da bomo izbrani kot izvajalci javnega naročila OBNOVA PROSTOROV
KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE, predložili garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum:

Žig:

Ponudnik:
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OBR-12

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Garant:_______________________________________________________________________
(naziv in sedež garanta)
Naročnik garancije: __________________________________________________________
(izvajalec javnega naročila)
Upravičenec: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
Garancija št.: _________________________
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli in izvajalec
_________________________________________________
sta dne ______________ sklenila pogodbo št. ________________ za izvedbo javnega naročila OBNOVA
PROSTOROV
KULTURNEGA
DOMA
IN
UREDITEV
KNJIŽNICE
v
vrednosti
_______________________ EUR.
V skladu s pogodbo je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji objekta v garancijskem roku
popraviti vse napake na objektu, ki niso nastale po krivdi naročnika, skladno z določili pogodbe.
Garancijski znesek znaša _____________________ EUR.
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu po prejemu njegovega pisnega
zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:
1. Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije:
- izvajalec v primeru okvare ali v primeru drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali
kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti,
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje,
3. Original te garancije.
Ta garancija se znižuje za vsak unovčen znesek.
Ta garancija velja še en dan po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi, vendar najkasneje
do ____________.
Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti.
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Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije
oz. izvajalec in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče.

Datum:

Žig:

Garant:
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Opomba: Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila in sicer v vsebini, ki se nanaša na to, ali bo izbrani
ponudnik predložil skupno ponudbo, ali bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

OBR-13

OSNUTEK GRADBENE POGODBE
______________________________________, ki jo zastopa ____________________________
(v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV: _______________
matična številka:_____________
in
OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, ki jo zastopa župan
Franjo DEBELAK (v nadaljevanju naročnik)
Matična št.: 1357450
Davčna št.: 22562602

sklenejo

GRADBENO POGODBO–
OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN
UREDITEV KNJIŽNICE
št.:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi javnega naročila, ki je bil objavljen na
Portalu javnih naročil dne ________pod oznako ___________, izbran za najugodnejšega ponudnika za
javno naročilo OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE.
2. člen
Naročnik odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo investicijo OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA
DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE.
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3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s svojo ponudbo št. ___________ z dne
___________, določili te pogodbe, tehnično dokumentacijo, veljavno zakonodajo in standardi,
gradbenimi normami, pravili stroke, kot dober gospodar.
Izvajalec bo tudi izpolnjeval vse obveznosti, ki izhajajo iz varstva pri delu.
Izvajalec bo dela opravil v skladu s tehnično dokumentacijo z materiali in v kvaliteti, ki jo zahteva
naročnik, s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora naročnika.
Izvajalec je seznanjen z vsemi pogoji izvajanja del na lokaciji, kjer bo gradnja potekala, z zahtevami
naročnika.
Izvajalcu je znano gradbišče.
4. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni deli te pogodbe ponudba izvajalca št. _______________ z
dne ______________.
II. POGODBENA VREDNOST
5.

člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe znaša:

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR
(z besedo: _______________________________________________________/100 evrov).
DDV: _______________________EUR
pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR.

Pogodbena cena je določena iz ponudbenega predračuna in je fiksna do konca del.
Naročnik izjavlja, da dela po tej pogodbi naroča v zvezi z opravljanjem svoje neobdavčljive dejavnosti.
Dela se bodo izvedla v obsegu, za katera bodo zagotovljena proračunska sredstva.
III. ROK ZA IZVEDBO DEL
6. člen
Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz 2. člena te pogodbe do 21. 10. 2019.
Rok dokončanja del pomeni uspešna primopredaja objekta.
Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc ali na
podlagi dogovora z naročnikom. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru
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podaljšanja roka dokončanja del, mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavne
menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
7. člen
Naročnik se obvezuje:
izvajalca uvesti v delo,
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 plačilne obveznosti iz pogodbe.
8. člen
Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne
upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehničnimi
specifikacijami oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil (izjave o
skladnosti, certifikati, tehnična soglasja in pod.), pa zaradi tega nastane škoda, sme naročnik začasno
ustaviti dela, zahtevati zamenjavo odgovornega vodja del ter zahtevati povrnitev nastale škode.
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za
pravilno izvedbo del.
10. člen
V zvezi z začetkom in končanjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:
pričeti z izvajanjem pogodbenih del v skladu z določili pogodbe in po uvedbi v delo,
naročniku izročiti menico v višini 5% pogodbene vrednosti brez vključenega DDV v skladu z
določili te pogodbe,
takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so gradbena dela končana in je objekt
pripravljen za pregled in primopredajo,
takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene,
ob dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji, predložiti garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% od potrjene končne situacije izvajalca brez vključenega DDV.
11. člen
Izvajalec se zavezuje:
za naročnika izvesti dela iz 2. člena te pogodbe s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih
gradbene stroke,
da bo obveščal naročnika in njegovega odgovornega predstavnika o vsaki spremembi del iz
ponudbenega predračuna ter za spremembe pridobil predhodno soglasje naročnika,
voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo dokumentacijo, ki jo določa
Zakon o graditvi objektov,
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-

da bo po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po
izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče,
da bo po končanju vseh pogodbenih del objekt predal naročniku.
12. člen

Ureditev gradbišča je v celoti dolžnost izvajalca.
Stroški za ureditev gradbišča vključno s komunalnimi priključki in tekočimi stroški teh priključkov,
dovozno gradbiščno potjo s priključkom na javno cesto in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, morebitne
spremembe tras gradbiščnih poti s strani tretje osebe, so zajeti v ponudbeno ceno.
13. člen
Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati
tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročati poškodb na sosednjih
objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih, izvesti mora vse potrebne ukrepe za
zavarovanje le teh. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova so stroški izvajalca.
14. člen
Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči na gradbišču ali
dostopih do gradbišča sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.
Stroški delnih zapor gradbišča, ter stroški fizičnega zavarovanja gradbišča v celoti bremenijo izvajalca.
Škodo, ki jo povzročijo transporti na cestiščih in cestnih objektih, plača izvajalec. Izvajalec krije vse
stroške transporta in deponiranja odvečnega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z
izvedbo predmetnih aktivnosti.
15. člen
Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v 10 delovnih dneh od podpisa te pogodbe izročil
naročniku dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca.
16. člen
Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v 10 delovnih dneh od podpisa te pogodbe izročil
naročniku menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti brez
vključenega DDV.
Menica mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo 30
dni po roku za izvedbo naročila (uspešna primopredaja del), ter z možnostjo podaljšanja.
17. člen
Izvajalec bo najkasneje v 10 delovnih dneh od datuma podpisa prevzemnega zapisnika izročil
naročniku garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od potrjene končne situacije
izvajalca brez vključenega DDV.
Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv, garancija mora
veljati še en dan po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi z možnostjo podaljšanja.
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Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru drugega dogodka, ki bi
zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje
obveznosti.
18. člen
Dolžnost izvajalca je , da sodeluje z naročnikom in nadzornim organom na vseh operativnih sestankih,
na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, odgovorni vodja del izvajalca in
vsi odgovorni vodje posameznih del, da sodeluje ob primopredaji objekta naročniku, pregledu
obračuna del in vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših morebitnih komisijah do izteka garancijskega
roka.
VI. NAČIN PLAČILA
19. člen
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov (situacij).
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih mesečnih e- situacij, in
sicer v roku 30 dni od prejema situacij.
Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun št. ________________, odprt pri _____________.
V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec upravičen
do zakonskih zamudnih obresti.
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končne e-situacije, pri čemer mora
izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je sestavni del te
pogodbe. Na posamezni situaciji mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih je izvedel sam,
in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora situacija vključevati delilnik sredstev po
posameznih podizvajalcih z navedbo situacije/računa podizvajalca.
K posamezni situaciji mora priložiti predhodno s svoje strani potrjene situacije/račune vseh
podizvajalcev v enem izvodu in sicer kot prilogo e-situaciji.
Izvajalec izstavlja naročniku mesečne situacije v e-obliki, potrjene s strani strokovnega nadzora, do 10.
v mesecu za pretekli mesec. Naročnik potrdi njihov prejem in si pridržuje pravico, da v osmih (8)
dneh še sam preveri situacijo in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Naročnik je
dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa v tem roku
podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. Naročnik izvajalcu izroči en potrjen izvod situacije.
Za datum uradnega prejema e-računa oz. e-situacije na strani naročnika se šteje datum, ko je izvajalec
situacijo/račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok začne teči naslednji
dan po prejemu računa.
V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se
lahko situacija zavrne v celoti. Situacija se lahko zavrne v celoti tudi, če ni ustrezno označena,
opremljena oziroma potrjena s strani nadzora.
Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v petih (5) dneh po pisnem uspešnem prevzemu
izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o kakovostnem in
količinskem pregledu del ter po izvršenem končnem obračunu del.
Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno
predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
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VII. IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI
20. člen
(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z
izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasproten primeru se ta odstavek črta).
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
polni naslov:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
matična številka:_________________________________________________________
davčna številka:__________________________________________________________
transakcijski račun:_______________________________________________________
vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________
_______________________________________________________________________
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:__________________________
_______________________________________________________________________

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
polni naslov:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
matična številka:_________________________________________________________
davčna številka:__________________________________________________________
transakcijski račun:_______________________________________________________
vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________
_______________________________________________________________________
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:__________________________
_______________________________________________________________________

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
polni naslov:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
matična številka:_________________________________________________________
davčna številka:__________________________________________________________
transakcijski račun:_______________________________________________________
vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________
_______________________________________________________________________
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:__________________________
_______________________________________________________________________
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21. člen
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani naročnika
neposredno plačuje podizvajalcu, za kar podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega
naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.
Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.
VIII. PREVZEM POGODBENIH DEL
22. člen
Ob primopredaji pogodbenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi.
Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o primopredaji, pri čemer se sporazumno določi rok za
njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega
gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na računu izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik
unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o internem
tehničnem pregledu, sta naročnik in izvajalec dolžna takoj pristopiti h kvalitetni primopredaji objekta.
23. člen
V primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in mogel
vedeti, da jih bo potrebno izvršiti ali v primeru, da naročnik od izvajalca zahteva izvedbo del, ki s
pogodbo niso predvidena in urejena, bosta pogodbeni stranki to uredili skladno s predpisi o javnem
naročanju.
IX. POGODBENA KAZEN
24. člen
Če izvajalec ne dokonča s to pogodbo prevzetih del v roku iz 6. člena te pogodbe, mora izvajalec
plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 ‰ (enega promila) od pogodbene vrednosti iz 5. člena
te pogodbe za vsak zamujeni dan, skupni znesek pogodbene kazni pa ne more biti višji od 5 % (pet
odstotkov) pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna z obračunsko situacijo.
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
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X. GARANCIJSKI ROK
25. člen
Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih gradbenih del 3 leta.
Za solidnost gradnje odgovarja izvajalec v skladu z Obligacijskim zakonikom.
Garancijski rok teče od uspešno opravljene primopredaje objekta.
26. člen
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.
V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške odpraviti
vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika dolžan odpraviti vse napake in
pomanjkljivosti, zapisniško ugotovljene ob pregledu objekta pred iztekom garancijskega roka,
upoštevajoč normalno rabo objekta v tem roku.
V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima naročnik
pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa
bremeniti izvajalca.
XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR
27. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika – skrbnik projekta – je ____________________________.
Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.
Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Zakona o graditvi objektov
podjetje____________________________, ki za odgovornega nadzornika del
imenuje__________________________________.
Predstavniki nadzora zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe,
niso pa pooblaščeni za odločanje o dodatnih delih brez soglasja naročnika.
Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je___________________________, ki je
pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.
Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je__________________.
28. člen
Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno
obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naročnika. Pri tem morata zagotoviti, da
zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu.
Izvajalec mora zagotavljati na gradbišču stalno prisotnost odgovornega vodje del v času obratovanja
gradbišča – izvajanja del po tej pogodbi.
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Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovornega vodjo del oz. posameznike vodstva
gradbišča, zaradi razlogov, ki so navedeni v 8. členu te pogodbe. V tem primeru bo izvajalec zagotovil
ustrezno strokovno zamenjavo najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.
XII. SPREMEMBA POGODBE
29. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na pogodbeno vrednost del.
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeno knjigo zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso
predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno
opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju ponudbe iz 4. člena te pogodbe.
Sprememba pogodbe je dovoljena, če se spremenijo pogoji izvedbe javnega naročila zaradi
spremembe tehnične dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov državnih organov,
ukrepov nadzornika.
Sprememba pogodbe je možna tudi iz razlogov, ki jih določa ZJN-3.
XIII. ODSTOP OD POGODBE
30. člen
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi
nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela in
storitve zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je
odgovorna za razdrtje pogodbe.
31. člen
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
-

-

izvajalec ne predloži menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dokazilo o
zavarovanju odgovornosti izvajalca,
pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih
obveznosti,
izvajalec po svoji krivdi v roku 7 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z
delom,
izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več
kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne
more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,
izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne
upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehničnimi
specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo
predpisanih listin in dokazil (izjave o skladnosti, certifikati, tehnična soglasja in pod.).
32. člen

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje menice za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
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33. člen
Izvajalec sme razdreti pogodbo:
če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del,
če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov s pogodbenimi deli ne more
nadaljevati.
XIV. POSLOVNA SKRIVNOST
34. člen
Pogodbeni stranki se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se
obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.
Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev.
Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo prodajal medijem ali osebam, ki so s
posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.
Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam dokumentacije povezane z
izvajanjem te pogodbe.
Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter
končnem prevzemu objekta.
XV. REŠEVANJE SPOROV
35. člen
Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno reševali
sporazumno. Če sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili stvarno pristojnemu sodišču.
XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
36. člen
Nična je vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.
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XVII. KONČNE DOLOČBE
37. 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 pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba prične veljati po zagotovitvi
proračunskih sredstev za operacijo, ki je predmet te pogodbe.
Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Kraj, datum:_________

Bistrica ob Sotli, datum: __________

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
OBČINA BISTRICA OB SOTLI
ŽUPAN
Franjo DEBELAK
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