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A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. Podatki o naročilu in predmet naročila
Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in
18/11), naročnik Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani, vabi vse zainteresirane
ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za javno naročilo
»Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri
izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja
vodovodnega sistema v občini Brezovica« (v nadaljevanju: javno naročilo).
Interna oznaka javnega naročila, določena s strani naročnika je 430-1603-02/2013.
Ocenjena vrednost javnega naročila je 25.526,97 EUR brez DDV.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Oskrba s pitno vodo.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU – Kohezijski sklad: Slovenska udeležba,
85:15. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije
največ v višini 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije.
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek
Ponudba za sklope ni mogoča, ponudniki morajo oddati ponudbo za izvedbo vseh aktivnosti kot
celoto.
2. Podatki o naročniku
Naročnik javnega naročila je Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani.
Kontaktna oseba: Marko Čuden
E-mail: marko.cuden@brezovica.si
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3. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora pri
izgradnji vodarne Virje s čistilno napravo, vodohranom in povezovalnim cevovodom v občini
Brezovica. Opis in obseg del je razviden iz nadaljnjih delov razpisne dokumentacije. Obseg gradnje,
na katero se predmet tega naročila nanaša je razviden tudi iz projektne naloge, ki je del te razpisne
dokumentacije. Ponudnik bo moral izvajati storitve, ki so predmet tega javnega naročila, na podlagi
PGD načrtov, ki so na voljo v pdf obliki, in vrednosti investicije. PGD načrte lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v digitalni obliki od dneva objave javnega naročila na občini. PGD načrti so v
tiskani obliki na voljo na vpogled na občini.

4.

Začetek in dokončanje del

Izvajalec bo z deli začel takoj po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti. Dela bodo končana v roku 330 dni od začetka gradnje, ki je predmet nadzora, po tem pa
bo izvedeno še poskusno obratovanje v trajanju 90 dni. V primeru sprememb rokov izvajalcev gradenj
v vsakem primeru dela trajajo do izdaje potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta
»Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega
sistema v občini Brezovica«.
5.

Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse
pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.
Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne dokumentacije. Pri
javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje
oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
6. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), z
izjemo PGD načrtov, ki jih lahko zainteresirani ponudniki dobijo v digitalni obliki od dneva objave
javnega naročila na spletni strani Občine (www.brezovica.si).
7. Predložitev ponudbe
Ponudniki naj predložijo ponudbo v enem izvirniku in eni kopiji.
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani
ali osebno v glavni pisarni na naslovu naročnika vsak delovni dan med 9.00 in 14.00 uro do roka,
določenega za oddajo ponudb.
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Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov
do dne 27. 6. 2013 najkasneje do 11.00 ure.
Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma
nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka
odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 2013, ob 11.30 uri na naslovu Občina
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek
odpiranja ponudb podajo svoje pripombe.
9. Dodatna pojasnila ponudnikom
Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo najpozneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za
dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 17. 6. 2013 do 12. ure.
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del
razpisne dokumentacije.
S spoštovanjem!
Brezovica, 13. 5. 2013
Naročnik:
Občina Brezovica
Ropret Metod, župan
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B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB
1. SPLOŠNI DEL
1.1.
Pravne in programske podlage
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/12, 12/13-UPB5);
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, 43/11);
Direktiva 2004/18/ES z dne 31. 3. 2004;
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu;
Uredba Sveta (ES) ŠT. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94;
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj;
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2012 in 2012 (ZIPRS1112)
(Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11 Odl.US: U-I-1/11-15);
Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1);
Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4);
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10,
79/10);
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/2012 – UPB3 in
18/2012);
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (Uradni list RS, št. 73/07-UPB3, 101/07 Odl.US: Up679/06-66, U-I-20/07, 102/07 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/08-ZArbit, 45/08,
62/08 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/08 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/08 Skl.US: UI-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/08 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09
popr.), 57/09 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I8/10-10, 50/2010 Odl.US: U-I-200/09-14, 107/2010 Odl.US: U-I-161/10-12);
Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Uradni list RS, št. 87/02, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18);
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46,
126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2012
Odl.US: U-I-165/09-34);
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Uradni list RS, št. 83/2005);
Zakon o financiranju občin (ZFO) (Uradni list RS, št. 32/2006, 57/2008);
Uredba Komisije (ES) ŠT. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije
ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
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•
•

določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem skladu za regionalni razvoj;
Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;
vsa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega
naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila
predpisuje veljavna zakonodaja.
1.2.
Naročnik, predmet in vsebina javnega naročila
Naročnik javnega naročila je Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani.
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora pri
izgradnji Vodarne Virje s čistilno napravo, vodohranom in povezovalnim cevovodom. Ponudnik bo
moral izvajati storitve, ki so predmet tega javnega naročila, na podlagi PGD načrtov, ki so na voljo v
digitalni obliki, in vrednosti investicije. PGD načrte lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v digitalni
obliki od dneva objave javnega naročila na občini. PGD načrti so v tiskani obliki na voljo na vpogled
na občini.
1.3.
Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz
katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega
pravnega statusa (točka 2.5.). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se,
če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj (4.
odstavek 45. člena ZJN-2).
Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.
1.4.
Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Za
podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z glavnim ponudnikom izpolnjuje
kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
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Podizvajalec je subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z glavnim ponudnikom,
dejansko dobavlja blago ali izvaja storitve oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega naročila.
Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, pogodba o izvedbi javnega naročila vsebuje naslednja
določila:
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec pri izvajanju javnega naročila oz. vsak od
podizvajalcev, če je podizvajalcev več,
- podatki o vseh podizvajalcih, ki sodelujejo pri izvajanju javnega naročila (naziv, polni naslov,
matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
V kolikor bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopal s podizvajalci, so naslednji elementi
obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:
a) pooblastilo glavnega izvajalca naročniku, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije
neposredno plačuje podizvajalcem;
b) soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca podizvajalcu
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, ki je nastala pri izvajanju javnega
naročila.
Ponudnik mora v ponudbi za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo
nedvoumno razvidno naslednje:
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili
za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.
V primeru, če glavni izvajalec, ki pri izvajanju javnega naročila sodeluje z enim ali več podizvajalci
ali v primeru, če je ponudnik nastopal sam, tekom izvajanja javnega naročila pa želi v izvajanje
javnega naročila vključiti podizvajalca oz. podizvajalce, mora takšen glavni izvajalec, ki je sklenil
pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi oz. vključitvi novega podizvajalca predložiti:
a) sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ki ima vse elemente iz te točke razpisne
dokumentacije;
b) izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, v kolikor gre za
zamenjavo podizvajalca;
c) pooblastilo, na podlagi katerega lahko naročnik opravlja plačila v zvezi z dobavami, ki jih nov
podizvajalec opravi pri izvajanju javnega naročila, neposredno podizvajalcu;
d) soglasje novega podizvajalca k neposrednim plačilom.
V kolikor izbrani ponudnik pri izvajanju javnega naročila sodeluje s podizvajalci, bo moral vsakemu
svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil.
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1.5.
Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe
Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja.
Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.
Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi
postopka javnega naročanja.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če
bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ne bo izbral nobene ponudbe, in
o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil ponudnike, ki bodo predložili
ponudbo, in svoj nadzorni organ. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na portalu
javnih naročil.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega
naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz
razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. V
primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi
katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.
1.6.
Pogajanja po predhodnem odprtem postopku
Če se odprti postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni
bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe neprimerne, si naročnik
skladno z zakonom (1. točka 1. odstavka 29. člena ZJN-2) pridržuje pravico oddati isto naročilo po
postopku s pogajanji brez predhodne objave. Če naročnik v odprtem postopku ne dobi nobene pravilne
ali sprejemljive ponudbe, pri čemer se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo
bistveno spremeniti, sme naročnik oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni
objavi. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek s pogajanji vključi
vse tiste ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. do 47. člena tega zakona in so v prejšnjem
odprtem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na postopek oddaje
ponudbe.
1.7.
Dodatno naročilo
Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo v primeru javnega naročila gradenj ali
storitev skladno z določili 6. odstavka 29. člena ZJN-2 odda izbranemu ponudniku osnovnega naročila
po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Naročnik z izbranim ponudnikom sklene aneks k
osnovni pogodbi ali novo pogodbo. Ocenjena vrednost tega javnega naročila upošteva tudi morebitna
dodatna dela. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto iz osnovne pogodbe skupaj
s popustom, ki ga ponuja ponudnik.
1.8.
Dopolnjevanje ter pojasnjevanje ponudb
Na podlagi 78. člena ZJN-2 bo naročnik v primeru, če bo ugotovil, da je posamezna ponudba formalno
nepopolna, dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe.
Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne bo
mogel preveriti sam. Dopolnitev ponudbe mora biti pisna. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil
naročnik v pisnem pozivu k dopolnitvi, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik ponudbo takega
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ponudnika izločil, o čemer bo izdal pisno odločitev hkrati z odločitvijo o oddaji naročila. Naročnik
posebne odločitve o izločitvi ne bo sprejel, če bo ponudnik izločen iz postopka zaradi dejstva, da je
vpisan v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in
ponudbe v okviru meril, ocenjevanja ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije
predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja.
Naročnik bo v skladu s 3. odstavkom 78. člena ZJN-2 s pisnim soglasjem ponudnika popravil očitne
računske napake, ki jih bo odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer pa se količina in cena
na enoto ne smeta spreminjati.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo poleg razlogov iz 78. člena ZJN-2 v primeru vseh nejasnosti
ponudbe, ponudnika pozval k dodatnim pojasnilom ponudbe. Naročnik bo ponudnika z dopisom
obvestil o vseh nejasnostih, v zvezi s katerimi bo zahteval pojasnila ter bo ponudniku določil rok, v
katerem mora poslati pojasnila. V primeru, da ponudnik v postavljenem roku ne bo poslal pojasnil ali
zahtevanih dopolnitev, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka izvedbe javnega
naročila.
1.9.
Obvestilo o oddaji naročila in zahteva za dodatno obrazložitev
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila naročnik ponudnike obvesti o svoji odločitvi. Odločitev se
vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje:
- razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran, in,
- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran,
lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o
oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se
lahko vloži v treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika o oddaji javnega naročila. Če
ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev
zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže.
Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v
treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve
z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega
naročanja.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po
predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo
odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po
prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za
revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za
revizijo.
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1.10. Sklenitev pogodbe
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za »Storitve inženirja po pogodbenih
določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno
vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini
Brezovica«.
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku
15 dni od njenega prejema, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru lahko naročnik unovči
celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od
ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno
dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe.
1.11. Varovanje podatkov
Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno
skrivnost.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za
namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek
javnega naročila. Ti podatki ne bodo nikjer objavljeni.
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso
vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi
ali internimi akti ponudnika označeni kot poslovna skrivnost.
Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli
v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom
pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu,
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
»POSLOVNA SKRIVNOST«.
Kot poslovna skrivnost ne morejo biti označeni podatki, ki so po ZJN-2 javni, in sicer: količina iz
specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru
merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.
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1.12.

Revizija postopka

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN)
lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je
bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako
ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih (8)
delovnih dneh od:
- dneva objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se
s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega
ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila. V kolikor je vložena zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega
naročila, začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila po prejemu
dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila oz. po prejemu odločitve o zavrženju zahteve
za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.
Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo
2. ime naročnika
3. oznako javnega naročila
4. predmet javnega naročila
5. očitane kršitve
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblaščencem
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev
in iz katerega sklada
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR, če se
zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo.
V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstopa od izvedbe javnega
naročila mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini enega odstotka od
vrednosti izbrane ponudbe.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri tem
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mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na
številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila,
oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na
manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).
Če naročnik ugotovi, da zahtevku za revizijo vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse, ali da ni
bila plačana ustrezna taksa, zahtevek za revizijo s sklepom zavrže.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s
povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za
finance.
1.13. Protikorupcijsko določilo
V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila
izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in
ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi
bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki
bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost
revizijske komisije.
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2. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO
PREDLOŽITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV
Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi fotokopije (v
primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga mora ponudnik
prinesti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz
postopka oddaje javnega naročila). Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje.
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v
postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih zahtevanih
dokumentov ter izpolnjenimi obrazci:
2.1

Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloga št. C/1) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in
te razpisne dokumentacije.

2.1.1

Ponudnik se zavezuje, da bo v 8 dneh od podpisa pogodbe predložil pooblaščenemu
predstavniku naročnika terminski plan, ki bo usklajen s terminskim in finančnim planom
izvajalca gradnje.
DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga št. C/2)

2.2

Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. D/1).

2.2.1

Podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki
nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju zahtev iz točke 3.
Skupna ponudba).
V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu
predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej (glej prilogo št. E/1):
- izjavo o registraciji (glej točko 2.5.1, priloga št. D/4);
- izjavo o nekaznovanosti ponudnika (glej točko 2.5.2, priloga št. D/5);
- izjavo o nekaznovanosti zakonitega zastopnika ponudnika (glej točko 2.5.3, priloga št.
D/5a);
- izjavo izvajalca, da ni v kazenskem postopku (glej točko 2.5.2, obrazec D/6);
- izjavo zakonitega zastopnika izvajalca, da ni v kazenskem postopku (glej točko 2.5.3,
obrazec D/6a);
- soglasje izvajalca za pridobitev osebnih podatkov (glej točko 2.5.4, priloga št. D/7),
- izjavo izvajalca (glej točko 2.5.5, priloga št. D/8);
-izjavo ponudnika, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je tako dovoljenje
potrebno (glej točko 2.5.6, priloga št. D/9)
- izjavo izvajalca in potrdilo vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun,
da ni imel blokiranih transakcijskih računov (glej točko 2.6.1, priloga št. D/10),
- izjavo izvajalca (glej točko 2.6.2., priloga št. D/11),
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- izjavo ponudnika (glej točko 2.8.1. do 2.8.5., obrazec D/17);
Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po
pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni
ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik.
2.2.2

Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. D/3), v kolikor ponudnik nastopa s
podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora podati izjavo, da ne
nastopa s podizvajalcem (priloga št. D/2).

2.3

Originalni dokumenti za finančna zavarovanja:

2.3.1

Originalna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10 % ponudbene vrednosti
(brez DDV), izdana v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije in vzorcem na
obrazcu (priloga št. F/1).

2.3.2

Ponudnik mora predložiti lastno izjavo, da bo predložil nepreklicno garancijo na prvi
poziv, oziroma kadar gre za zavarovalnico ustrezno enakovredno zavarovanje, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe (z DDV), sklenjene
med naročnikom in ponudnikom, v skladu z vzorcem iz te razpisne dokumentacije. Vzorec
izjave je v obrazcu (priloga F/2).

2.4

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost
naročila, skladno s 33. členom ZGO-1.

za dejavnost, ki je predmet javnega

DOKAZILO: Fotokopija zavarovalne police za zavarovanje minimalne odgovornosti
izvajalca v skladu s prvim odstavkom 33. člena ZGO-1.
2.5.

Pravni status – pogoji za dokazovanje sposobnosti in obvezna dokazila:

2.5.1

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila.
DOKAZILO: Izjava ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila (obrazec D/4).

2.5.2

Tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno
pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih
dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.
Ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen
niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj iz 42. člena ZJN-2.
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DOKAZILO: Izjava ponudnika, da ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ni bil pravnomočno obsojen za katero od kaznivih dejanj iz 42. člena ZJN-2.
(obrazec D/5).
Izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve katerega
od kaznivih dejanj iz 42. člena ZJN-2 (obrazec D/6).

2.5.3

Tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno
pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih
dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.
Zakoniti zastopnik ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen niti ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve katerega od kaznivih dejan iz 42. člena ZJN-2.
DOKAZILO: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna
oseba, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen
za katero od kaznivih dejanj iz 42. člena ZJN-2. (obrazec D/5a).
Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve katerega od kaznivih dejanj iz 42. člena ZJN-2.
(obrazec D/6a).
Tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo
aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo
tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim
organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.

2.5.4.

Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki naročniku dajejo soglasje, da pridobi podatke od
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši
zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v 42. členu ZJN-2.
DOKAZILO: Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/7).

2.5.5.

Ponudnik izjavlja, da :
- ni v stečajnem postopku,
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, v znesku, ki
presega 50,00 EUR
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DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga št. D/8).

2.5.6

Tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno
pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih
dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.
Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je za
opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz
77.a člena tega zakona oziroma 81.a člena ZJNVETPS.
DOKAZILO: Izjava ponudnika, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila in da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
(priloga št. D/9)

2.6

Ekonomsko-finančni status – pogoji za dokazovanje sposobnosti in obvezna dokazila:

2.6.1

Ponudnik v 180 dneh od dneva izdaje potrdila banke, ki pa ne sme biti starejše od 15 dni od
dneva, ki je določen za oddajo ponudb, ni imel nobenega transakcijskega računa
blokiranega več kot 5 zaporednih dni.
DOKAZILO: Izjava ponudnika in potrdilo vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt
transakcijski račun.(PRILOGA D/10)

2.6.2.

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih
postopkih javnega naročanja.
DOKAZILO: Izjava ponudnika (PRILOGA D/11)

2.7

Pogoji za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti in obvezna dokazila:

2.7.1

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb imel
zaključene vsaj tri projekte, ki vključujejo storitve svetovalnega inženiringa in gradbenega
nadzora na objektu vodarne s čistilno napravo v vrednosti najmanj 20.000,00 EUR brez
DDV (znesek se mora nanašati na vrednost storitev svetovalnega inženiringa in
gradbenega nadzora in ne na vrednost investicije).
Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel
sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s
podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli
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podizvajalci, s katerimi nastopa v ponudbi.
Ponudnik izpolni Seznam referenc ponudnika. Ponudnik za vse navedene reference
predloži Potrdilo o dobro opravljenem delu, ki ga izdajo investitorji (v kolikor je bil
ponudnik podizvajalec drugemu izvajalcu, mora predložiti potrdilo investitorja in ne
glavnega izvajalca).
DOKAZILO: Izpolnjen seznam referenc na obrazcu (priloga št. D/12). Za vsako referenco
posebej je potrebno predložiti potrdilo, izdano s strani referenčnih naročnikov oziroma
investitorjev, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih
obveznosti, na predpisanem obrazcu (priloga št. 13) ali drugo potrdilo, ki po vsebini
vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in
potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po
vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo
upoštevale in bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja. Če bo iz ponudbe (predloženih
referenčnih potrdil ter spiska referenc) razvidno, da ponudnik referenčnega pogoja ne
izpolnjuje, bo naročnik štel, da ponudnik zahtevanih referenc nima in ponudnika ne bo
pozival k predložitvi dodatnih referenc.
2.7.2

Ponudnik mora zagotoviti kadre, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor
kakovosti, in sicer:
Odgovornega nadzornika del
Odgovorni nadzornik del mora imeti ustrezno izobrazbo skladno s področno zakonodajo
(86. člen ZGO-1) za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa ter izkušnje s področja
svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora.
Poleg zgoraj navedenega mora prijavljen kader imeti še:
- najmanj 2 referenci kot odgovorni nadzornik del pri referenčnih projektih v
zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb na objektih vodarne s čistilno
napravo ali drugem objektu gospodarske javne infrastrukture (v smislu določil
ZGO-1) po pravilih FIDIC v vrednosti (upošteva se le vrednost storitev
svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora in ne vrednost investicije)
najmanj 20.000 EUR (brez DDV).
Nadzornika posameznih del
Nadzornik posameznih del mora imeti ustrezno izobrazbo skladno s področno zakonodajo
(86. člen ZGO-1) za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa ter izkušnje s področja
svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora.
Poleg zgoraj navedenega mora vsak prijavljen kader imeti še:
- najmanj 2 referenci kot nadzornik tistih posameznih del, za katera se ga
nominira v ponudbi pri zaključenih referenčnih projektih v zadnji treh letih pred
rokom za oddajo ponudb na objektih vodarne s čistilno napravo ali drugem objektu
gospodarske javne infrastrukture (v smislu določil ZGO-1) po pravilih FIDIC, pri
katerem je bila vrednost vseh del (upošteva se le vrednost storitev svetovalnega
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inženiringa in gradbenega nadzora in ne vrednost investicije) najmanj 20.000 EUR
(brez DDV).
Odgovorni nadzornik del in vsak nadzornik posameznih del morajo biti vpisani v imenik
Inženirske zbornice Slovenije ali druge ustrezne zbornice najkasneje ob sklenitvi pogodbe,
v nasprotnem primeru bo naročnik štel, da je ponudnik svojo ponudbo umaknil in bo
unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

DOKAZILO: Ponudnik pripravi seznam vodstvenega osebja in drugih strokovnih
sodelavcev, zaposlenih pri ponudniku ali pogodbeno sodelujočih na obrazcu (priloga št.
D/14).
Tem obrazcem ponudnik priloži še:
- fotokopije spričeval, iz katerih je razvidna dosežena strokovna izobrazba
za v seznamu navedene osebe,
- izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije ali druge pristojne
poklicne zbornice za ustrezne od v seznamu navedenih oseb (če je vpisan
v takšno zbornico), potrdilo o referencah vodstvenega osebja, izdano s
strani referenčnih naročnikov oziroma investitorjev (v kolikor je bilo
vodstveno osebje podizvajalec drugemu izvajalcu, mora predložiti potrdilo
investitorja in ne glavnega izvajalca), ki potrjuje kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti, na predpisanem obrazcu (priloga št.
D/15) ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega
obrazca. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani
referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki vsebuje
vse podatke iz predpisanega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo
upoštevale in bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja.
2.7.3

Ponudnik mora zagotoviti enega koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki bo izvajal
delo koordinatorja v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št.: 83/05)
DOKAZILO: Izjava ponudnika, da bo zagotovil enega koordinatorja za varnost in zdravje
pri delu (priloga št. D/16)

2.8

Dokazovanje izpolnjevanja ostalih zahtev iz naročnika:

2.8.1

Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki
so sposobni izvesti razpisana dela. Ponudniku v zadnjih 12 mesecih ni nihče od naročnikov
odpovedal pogodbenega razmerja s področja tega razpisa zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila.
DOKAZILO: Izjava ponudnika glede izpolnjevanja pogojev na poslovnem in finančnem
področju ter glede kadrovskih zmogljivosti (priloga št. D/17).
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2.8.2

Ponudnik oziroma njegov zastopnik prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh
podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov z vsemi
možnimi posledicami.
DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga št. D/17)

2.8.3

Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse
morebitne zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.
Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega
javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
V ponudnikovih ponudbah danih naročniku iz obdobja zadnjih dveh let pred objavo
predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro
ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče.
V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila dokazana huda
strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna
izvedba, itd… na področju povezanem s predmetom javnega naročila.
DOKAZILO: Izjava ponudnika o izpolnitvi vseh zapadlih pogodbenih obveznosti do
naročnika (priloga št. D/17).

2.8.4

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji.
DOKAZILO: Izjava ponudnika o spoštovanju določb o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih (priloga št. D/17).

2.8.5

Ponudnik mora sprejeti pogoje iz razpisne dokumentacije.
DOKAZILO: Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (priloga
št. D/17).

2.8.6

Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati in žigosati vsako stran, s čimer potrjuje,
da se strinja z vzorcem pogodbe.
DOKAZILO: Izpolnjen vzorec pogodbe (priloga št. D/18).

2.8.7

Obrazec prijave mora ponudnik izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je
ponudba
DOKAZILO: Izpolnjen obrazec prijave (priloga št. G/1).

2.9.

Ponudba s podizvajalci
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2.9.1

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno za vsakega podizvajalca k
ponudbi predložiti (glej prilogo št. E/2):
- izjavo o registraciji (glej točko 2.5.1, priloga št. D/4);
- izjavo o nekaznovanosti podizvajalca (glej točko 2.5.2, priloga št. D/5);
- izjavo o nekaznovanosti zakonitega zastopnika podizvajalca (glej točko 2.5.3, priloga št.
D/5a);
- izjavo podizvajalca, da ni v kazenskem postopku (glej točko 2.5.3, priloga št. D/6);
- izjavo zakonitega zastopnika podizvajalca, da ni v kazenskem postopku (glej točko 2.5.3,
priloga št. D/6a);
- soglasje za pridobitev osebnih podatkov (glej točko 2.5.4, priloga št. D/7),
- izjavo podizvajalca, (glej točko 2.5.5, priloga št. D/8);
- izjava podizvajalca, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je tako dovoljenje
potrebno (glej točko 2.5.6, priloga št. D/9).

2.9.2

Podatki o podizvajalcih (priloga št. E/3)

2.9.3

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora k ponudbi predložiti tudi izjavo,
da bo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobil pisno soglasje
naročnika. V kolikor ponudnik pred zamenjavo podizvajalcev ne bo pridobil pisnega
soglasja naročnika ali ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga
pravico krivdno odpovedati pogodbo.

2.9.4

DOKAZILO: Izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega
podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika (priloga št. E/4).
V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora k ponudbi predložiti tudi izjavo
podizvajalca, da bo v primeru izbire ponudnika sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega
naročila.
DOKAZILO: Izjava podizvajalca (priloga št. E/5).

2.9.5

Podpisano podizvajalsko pogodbo za vsakega podizvajalca, če ponudnik nastopa s
podizvajalci (pripravi ponudnik sam ob upoštevanju zahtev iz točke 1. 4. Ponudba s
podizvajalci).

Naročnik bo pred sklepom o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku za izbranega
ponudnika v uradnih evidencah po potrebi preveril izpolnjevanje vseh pogojev, katerih
izpolnjevanje zahteva naročnik.
2.1.
Zahteve naročnika glede finančnih zavarovanj v zvezi z naročilom
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti bančne garancije ali
ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah. Zavarovanja ali garancije, ki morajo biti brezpogojne in
plačljive na prvi poziv, po vsebini ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije.
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Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa
nosilec posla.
Tuji ponudniki
Če bo ponudnik predložil bančno garancijo tuje banke, bo naročnik njeno boniteto preveril.
Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke države članice ali tuje banke presoja na
podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in
Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBBustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma BAA3 ustanove Moody's.
A) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Garancija za resnost ponudbe v višini 10 % ponudbene vrednosti (brez DDV), mora biti izstavljena v
skladu z vzorcem garancije (priloga št. F/1).
Garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna najmanj 120 dni od dneva, ki je določen kot skrajni
rok za oddajo ponudbe, z možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije.
Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne;
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe;
- po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
roku, določenem v razpisni dokumentaciji.
Neunovčene garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne
ponudnikom.
Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži tudi ustrezno zavarovanje pri
zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne
dokumentacije.
B) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve pogodbe izročiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe. Kot
pogodbena vrednost se šteje pogodbena vrednost, navedena v pogodbi, vključno z DDV. Če izbrani
ponudnik naročniku v 10 dneh od sklenitve pogodbe ne bo izročil ustreznega finančnega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se pogodba šteje za razvezano s potekom 10-dnevnega roka
za predložitev finančnega zavarovanja.
V ta namen mora ponudnik v ponudbeno dokumentacijo predložiti lastno izjavo, da bo predložil
garancijo oz. zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene
vrednosti. V ta namen mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti originalno izjavo banke
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ali zavarovalnice, da bo izdala bančno garancijo oz. zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti (brez DDV). Garancija mora veljati še
najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem bančne garancije (priloga št. F/2).
Če pride med izvajanjem pogodbe do sprememb in dopolnitev sladno z določili 6. odstavka 29. člena
ZJN-2, mora izvajalec najkasneje v treh (3) dneh pred potekom veljavnosti zgoraj navedenega
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti podaljšati veljavnost obstoječe
garancije v višini 10 % od nove skupne obračunske vrednosti (brez DDV), dodatno dogovorjene z
aneksom, in sicer z enakimi, zgoraj navedenimi pogoji veljavnosti. V nasprotnem primeru sklenjeni
aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik:
- svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
količini in roku;
- v drugih primerih, v katerih to določa pogodba.
2.2.
Oblika ponudbe
Ponudniki oddajo ponudbo v izvirniku in 1 kopiji. Celotna ponudba z vsemi prilogami (razen
predračuna, ki je v .xls datoteki) mora biti skenirana in predložena na CD ali DVD mediju.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci
iz razpisne dokumentacije.
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po
vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo
pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to
zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz točke 2 te razpisne
dokumentacije.
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta,
bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati, in le-te datirati,
podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali.
Ponujena dela morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik v
ponudbi ne ponudi vseh zahtevanih del ali so le-ta neustrezna, se ponudnika izloči iz nadaljnjega
obravnavanja.
Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti
dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.
Zaželeno je:
-

da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu
navesti skupno število strani v ponudbi;
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-

-

da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;
da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali
drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno
vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;
da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi;
da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument
sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);
da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v
poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti
ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora
biti nalepljen izpolnjen Obrazec ponudbe (priloga št. G/1).
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki
odražajo aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo
tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države,
kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa
nacionalni zakon.
Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v
slovenski jezik.
2.3.

Opis javnega naročila

Povzetek posla:
-

uvedba svetovalca oziroma nadzornika v delo,

-

pregled in osvojitev plana gradnje,

-

gradbeni nadzor nad izvedbo del,

-

nadzor nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, opremo, ki se vgrajuje,

-

nadzor nad uporabo zakonodaje, predpisov, standardov, normativov, atestov,

-

kontrola dodatnih del,

-

nadzor nad izvajanjem del v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, za katero je bilo
izdano gradbeno dovoljenje,

-

nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje,

-

dnevna prisotnost na gradbišču toliko časa, kot je potrebno glede na fazo gradnje za strokovno
opravljanje nalog, ki so predmet tega javnega naročila,

-

redni pregledi na terenu z izdelavo zapisnikov,
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-

sistematični pregled z zbiranjem operativne dokumentacije (atesti, poročila, dokazila o
kvaliteti vgrajenih materialov),

-

reševanje sprememb in eventualnih dodatnih del,

-

tedenska koordinacija nosilcev del (investitor, projektant, svetovalec) in pisanje tedenskega
zapisnika o koordiniranju nosilcev del,

-

preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenih dnevnikov,

-

kontrola kvalitete opravljenih del,

-

potrditev vmesnih predračunov,

-

pregled kvalitete in obsega glede na faze gradnje in potrditev mesečnih situacij (obračunov),

-

sodelovanje pri morebitnih nujnih intervencijskih posegih tudi izven rednega delovnega časa,

-

tekoče informiranje naročnika o poteku investicije in beleženje vseh operativnih sestankov in
sprememb, ki so vezane na projektno dokumentacijo,

-

kvalitetni pregled in zapisniški prevzem investicije,

-

organizacija tehničnega prevzema za posamezno fazo ali celotno investicijo s predložitvijo vse
potrebne dokumentacije,

-

udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje komisiji,

-

sodelovanje ob pridobitvi uporabnega dovoljenja vključno z oblikovanjem celotne
dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja,

-

organizacija odprave ugotovljenih napak ter nadzor nad odpravo ugotovljenih napak in
pomanjkljivosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opreme ter organizacija in nadzor
nad odpravo ugotovljenih napak v času trajanja te pogodbe in s tem povezana koordinacija,
administrativno tehnična, strokovna opravila,

-

kvalitetni prevzem objekta po izteku roka za reklamacijo napak,

-

varovanje interesov investitorja v smislu dobrega gospodarja.

Vrednost celotne investicije izgradnje Vodarne Virje s čistilno napravo, vodohranom in povezovalnim
cevovodom je 1.326.192 EUR brez DDV.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo svetovalnega inženiringa in
gradbenega nadzora pri izgradnji Vodarne Virje s čistilno napravo, vodohranom in povezovalnim
cevovodom.
Izbrani ponudnik bo moral v 8 dneh od podpisa pogodbe predložiti pooblaščenemu predstavniku
naročnika terminski plan, ki bo usklajen s terminskim in finančnim planom izvajalca gradnje. Usklajen
terminski plan bo priloga k pogodbi. Terminski plan se po sklenitvi pogodbe prilagaja tudi
dejanskemu izvajanju del.
Svetovalec bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po predložitvi finančnega zavarovanja za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Dela bodo končana v roku 330 dni od začetka gradnje Vodarne
Virje s čistilno napravo, vodohranom in povezovalnim cevovodom. Po tem pa se bo izvajalo še
poskusno obratovanje v času 90 dni. V primeru sprememb rokov izvajalcev gradenj v vsakem primeru
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dela trajajo do izdaje potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »Oskrba s pitno vodo v
porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«
Opravljena dela bo svetovalec obračunaval s posameznimi mesečnimi računi. Znesek posameznega
računa se določi po naslednji formuli:
Vrednost (mesečnega) računa = pogodbena vrednost te pogodbe x delež napredovanja del
gradnje*
*Delež napredovanja del gradnje = znesek opravljenih del gradnje za tekoči mesec / celotna
pogodbena vrednost investicije
V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega
računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne
dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz
te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.
Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano in naročniku dostavljeno mesečno
poročilo, ki ga je svetovalec dolžan v pisni obliki izročiti naročniku ob vsakem mesečnem računu.
Poročilo mora vsebovati:
- opis in količina izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem
predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih
aktivnostih,
- navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, skupno število ur, ki so bile potrebne za
izvedbo teh aktivnosti po posameznih vključenih kadrih,
- realizacijo sklepov tedenskih operativnih sestankov,
- informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s
strani svetovalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo,
- informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti,
- druge informacije pomembne za naročnika, če svetovalec z njimi razpolaga,
- opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za
izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.
Svetovalec mora mesečni račun naročniku dostaviti v roku 5 dni od potrditve predloga mesečne
situacije izvajalca gradnje za pretekli mesec. Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega
računa.
2.4.
Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti
ponudbe se ponudba izloči.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno
obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v
pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke razpisne dokumentacije oziroma pojasnila o
razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti
ponudbe, če je bilo dano. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo
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dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe in morebitnega zavarovanja resnosti ponudbe,
kakorkoli drugače spreminja ponudbo.
2.5.
Cena
Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih (EUR) in mora vključevati vse stroške za izvedbo vseh del,
ki so predmet tega naročila, davke in morebitne popuste.
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan ločeno, v skladu z obrazcem št. C/1 Ponudba, nato pa se
navede še cena z vključenim davkom na dodano vrednost.
Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do končanja vseh pogodbenih del.
2.6.
Gradbena administracija
Ponudnik je dolžan voditi vso predpisano dokumentacijo in ravnati v skladu z obveznostmi, ki mu jih
nalagajo ZGO-1 in drugi veljavni predpisi, kar mora vračunati v svojo ponudbo.
2.7.
Variantna ponudba
Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo,
diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot
podizvajalec. Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi ponudbi pa kot
podizvajalec. Posamezni subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v več ponudbah, pod pogojem, da v
nobeni od ponudb ne nastopa tudi kot glavni izvajalec.
2.8.
Merila za izbor
Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije in ponudil
najnižjo ponudbeno ceno (z vključenim popustom).
2.9.
Rok izvedbe del
Izvajalec bo z deli začel takoj po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti. Dela bodo končana v roku 330 dni od začetka gradnje Vodarne Virje s čistilno napravo,
vodohranom in povezovalnim cevovodom, po tem pa se bo izvajalo še poskusno obratovanje v
trajanju 90 dni. V primeru sprememb rokov izvajalcev gradenj v vsakem primeru dela trajajo do izdaje
potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1.
sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«.
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OBRAZCI
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PRILOGA ŠT. C/1
PONUDBA
Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »Storitve inženirja po pogodbenih določilih
FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v
porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«,
objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št.
objave ______________, dajemo ponudbo, kot sledi:
Številka ponudbe:
________________
Datum:
_______________________
I. Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu:____________________________________
__________________________________________________________________________
Naslov:
Matična številka:
Identifikacijska številka:
II. Vrednost ponudbe:
V skladu z razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izdelati vsa razpisana dela po predračunu oziroma
rekapitulaciji:

Ponudbena cena brez DDV :

Popust:

% v znesku

Ponudbena cena z vključenim
popustom brez DDV:

Davek na dodano vrednost DDV:

Ponudbena cena vključno z DDV:

z besedo:

III. Ponudbeni pogoji:
1. Veljavnost ponudbe (vsaj 90 dni) je ________ dni od dneva odpiranja ponudb.
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2. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno.
3. Cene so fiksne in nespremenljive do končanja vseh pogodbenih del.
4. Posebne ugodnosti:
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru
odstopa naročnika od izvajanja investicije ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z
izdelavo ponudb.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. C/2
TERMINSKI PLAN
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave ______________,
ponudnik zagotavlja, da bo v 8 dneh od podpisa pogodbe predložil pooblaščenemu predstavniku
naročnika terminski plan, ki bo usklajen s terminskim in finančnim planom izvajalca gradnje.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/1
PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA:
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE
OSEBE:
TELEFON:
TELEFAKS:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS
PONUDBE IN POGODBE:

V primeru skupne ponudbe Prilogo št D/1 izpolni vsak partner v skupni ponudbi.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/2
IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave ______________,

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

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

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/3
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________
izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:
PODIZVAJALEC:
naziv:
naslov:
matična št.
TRR
VRSTA DEL (predmet, količina):

davčna št.

vrednost del:
kraj izvedbe:
rok izvedbe:
PODIZVAJALEC:
naziv:
naslov:
matična št.
TRR
VRSTA DEL (predmet, količina):

davčna št.

vrednost del:
kraj izvedbe:
rok izvedbe:
Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.
Če ponudnik nastopa z več kot dvema podizvajalcema, se ta obrazec kopira.
Kraj in datum:
Ponudnik:

Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/4
IZJAVA PONUDNIKA, DA JE REGISTRIRAN ZA DEJAVNOST, KI JE PREDMET
JAVNEGA NAROČILA
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________
___________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
Izjavljamo, da smo registrirani za naslednje dejavnosti:
ŠIFRA
dejavnosti

NAZIV dejavnosti

Med našimi registriranimi dejavnostmi je tudi dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.
OPOMBA: Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA ŠT. D/5
IZJAVA PONUDNIKA, DA NI PRAVNOMOČNO OBSOJEN
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica« objavljenega na Portalu javnih
naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,

(naziv in naslov ponudnika)

Izjavljamo, da nismo pravnomočno obsojeni za katero izmed kaznivih dejanj iz 42. člena ZJN-2.
Izjavljamo, da soglašam s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih
evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
OPOMBA: Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/5a
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA, DA NI PRAVNOMOČNO OBSOJEN
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
___________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba)

Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen/a za katero izmed kaznivih dejanj iz 42. člena ZJN-2.
Izjavljam, da soglašam s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih
evidenc, ter podajam soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, morajo izjavo dati vsi zakoniti
zastopniki.

Kraj in datum:

Ime zakonitega zastopnika:
Podpis:
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PRILOGA št. D/6
IZJAVA PONUDNIKA, DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________
___________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
Izjavljamo, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve katerega izmed kaznivih dejanj iz
42. člena ZJN-2.
Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih
evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/6a
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA, DA NI V KAZENSKEM
POSTOPKU
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
___________________________________________________________________
(zakoniti zastopnik ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba)
Izjavljam, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve katerega izmed kaznivih dejanj iz 42.
člena ZJN-2.

Izjavljam, da soglašam s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih
evidenc, ter podajam soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, morajo izjavo dati vsi zakoniti
zastopniki.

Kraj in datum:

Ime zakonitega zastopnika:
Podpis:
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PRILOGA št. D/7
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
izjavljamo, da Občini Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani, kot naročniku,
dajemo soglasje skladno z drugim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju in skladno z 22.
členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila »Storitve inženirja
po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta:
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega
sistema v občini Brezovica«, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot
ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.
1. Ponudnik:

2.

Ulica:
Poštna številka in kraj:
Davčna številka:
Matična številka:
Zakoniti zastopnik:

3.

Ulica (naslov stalnega
prebivališča):
Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):
Zakoniti zastopnik:
Ulica (naslov stalnega
prebivališča):
Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

_____________________________________
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)
_________________________________________________
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)
OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več kot dva zakonita zastopnika, se PRILOGA ustrezno
fotokopira.
Kraj in datum:
Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/8
IZJAVA PONUDNIKA
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
___________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
Izjavljamo, da :
1. nismo v stečajnem postopku,
2. na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v
kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, ki bi presegali 50,00 EUR.

Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih
evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/9
IZJAVA PONUDNIKA, DA IMA DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, KI SO
PREDMET JAVNEGA NAROČILA
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
___________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
Izjavljamo, da:
- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ni potrebno.
(ustrezno podčrtajte)
Izjavljamo, da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.

Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih
evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega
pogoja.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA D/10
IZJAVA PONUDNIKA O FINANČNEM POSLOVANJU
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
da v 180 dneh od dneva izdaje potrdila banke, ki ne sme biti starejše od 15 dni od dneva, ki je določen
za oddajo ponudb, ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa več kot 5 zaporednih dni.

Ponudnik mora priložiti potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, da nima
blokiranih transakcijskih računov.

Navedeni obrazec morajo izpolniti vsi partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA D/11
IZJAVA PONUDNIKA, DA IMA PORAVNANE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih
javnega naročanja, v skladu z zahtevami Zakona o javnem naročanju.
Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja, ter
podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
Ponudnik priloži to izjavo ne glede na to, ali ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila oddaja
skupaj s podizvajalci ali ne.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. D/12
SEZANAM REFERENC
Ponudnik mora predložiti tri (3) reference, ki vključujejo storitve svetovalnega inženiringa in
gradbenega nadzora na objektu vodarne s čistilno napravo v vrednosti najmanj 20.000 EUR brez DDV
(znesek se mora nanašati na vrednost storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora in ne na
vrednost investicije).
Upoštevajo se samo reference za dela, ki jih je ponudnik opravljal v zadnjih 3 letih pred rokom za
oddajo ponudb.

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali
skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj
izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli podizvajalci, s katerimi nastopa v
ponudbi.

Ponudnik za vse navedene reference predloži Referenčno potrdilo na obrazcu (PRILOGA D/13), ki ga
izdajo investitorji (v kolikor je bil ponudnik podizvajalec drugemu izvajalcu, mora predložiti potrdilo
investitorja in ne glavnega izvajalca), s katerim investitor potrdi, da je bilo delo opravljeno kvalitetno

Zap.
Št.

Naročnik

Vrsta dela

Čas realizacije

Vrednost storitev
svetovalnega inženiringa
in gradbenega nadzora
(brez DDV)

1.

2.

3.

Referencam mora biti priloženo referenčno potrdilo (Priloga št. D/13).
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA D/13
POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU
Naziv in naslov potrjevalca reference:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Kontaktna oseba za preverjanje reference na strani potrjevalca reference: ____________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik
___________________________________________________________________
sodeloval
pri
projektu
_____________________________________
___________________________, z dne ____________________________,

po

pogodbi

št.

v obdobju od ______________ ________ do ____________ ________.
(mesec)
(leto)
(mesec)
(leto)
Vrednost storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora (in ne vrednost investicije), ki jih je
izvedel ponudnik je bila _____________EUR brez DDV.
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun
izvedenih del je bil izveden korektno.
OPOMBA:
1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.
2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevale.
3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe
potrjevalca reference:
Žig in podpis potrjevalca reference:
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PRILOGA št. D/14
SEZNAM VODSTVENEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV, KI SO PRI
PONUDNIKU ZAPOSLENI ALI Z NJIH POGODBENO SODELUJEJO IN BODO
SODELOVALI PRI IZVEDBI RAZPISANIH DEL
•

Odgovorni nadzornik del

Ime in priimek

Strokovna
izobrazba

Strokovni izpit

Potrdilo o članstvu v Število referenc
IZS
ali drugi pristojni
poklicni zbornici

Da

Da

Ne

Ne

Št.: ___________
Datum: ________
Reference, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje kadrovskih pogojev za odgovornega nadzornika:
Zap.
št.

Objekt, vrsta del in lokacija

• Nadzornik posameznih del
Ime in priimek
Strokovna
izobrazba

Vrednost del
(storitev
svetovalnega
inženiringa in
gradbenega nadzora
in ne vrednost
investicije)

Leto
izvajanja

Naročnik

Strokovni izpit

Potrdilo o članstvu v Število referenc
IZS
ali drugi pristojni
poklicni zbornici

Da

Da

Ne

Ne

Št.: ___________
Datum: ________
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Reference, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje kadrovskih pogojev za nadzornika posameznih
del:
Zap. Objekt, vrsta del in lokacija Vrednost del (storitev
Leto
Naročnik
št.
svetovalnega
izvajanja
inženiringa in
gradbenega nadzora
in ne vrednost
investicije)

Zgoraj navedene sem seznanil z dejstvom, da bomo naročniku v sklopu ponudbe posredovali tudi
kopije dokumentov, iz katerih so vidni njihovi osebni podatki. Od vseh sem pridobil nedvoumno
osebno privolitev, da lahko naročnik podatke uporablja za potrebe izvedbe javnega naročila, kar
zgoraj navedeni potrjujejo s svojimi podpisi pod to izjavo (9. člen v povezavi s 14. točko 6. člena
ZVOP-1).
OPOMBE:
1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.
2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevale.
3. V primeru več nadzornikov posameznih del in/ali več referenčnih potrdil se obrazec ali
njegova posamezna stran fotokopira.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

Odgovorni nadzornik

Nadzornik
posameznih del

____________________

_____________________
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PRILOGA št. D/15
POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU
Naziv in naslov potrjevalca reference:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Kontaktna oseba za preverjanje reference na strani potrjevalca reference: ____________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je oseba
______________________________kot _____________________________________
sodelovala pri projektu _____________________________________
___________________________, z dne ____________________________,

po

pogodbi

št.

v obdobju od ______________ ________ do ____________ ________.
(mesec)
(leto)
(mesec)
(leto)
Vrednost storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora (in ne vrednost investicije), ki jih je
izvedel zgoraj navedeni kader je bila _____________EUR brez DDV.
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun
izvedenih del je bil izveden korektno.
OPOMBA:
1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.
2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevale.
3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.
Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe
potrjevalca reference:
Žig in podpis potrjevalca reference:
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PRILOGA št. D/16
IZJAVA PONUDNIKA
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,

izjavljamo, da bomo za izvajanje nalog koordinacije za varnost in zdravje pri delu v skladu z Uredbo o
zagotavljanju in varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št.:
83/2005) imenovali ______________ (ime in priimek), ki ima opravljen preizkus usposobljenosti
za koordinatorje.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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Priloga št.. D/17
DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA OSTALIH ZAHTEV NAROČNIKA iz točk 2.8.1. do
2.8.5.
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
__________________________
(naziv in naslov ponudnika)
izjavljamo,
1. da je naše podjetje je zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
2. da nam v zadnjih 12 mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi
neizpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti.
3. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
4. da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije priloženih
listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij
prevzemamo popolno odgovornost.
5. da smo v obdobju zadnjih dveh let pravočasno izpolnili vse morebitne zapadle pogodbene
obveznosti do naročnika oz. da v zadnji dveh letih do naročnika nismo imeli pogodbenih
obveznosti.
6. da zoper nas s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega
naročila ni bila unovčena bančna garancija za dobo izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
7. da v naših ponudbah v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni
bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so
neresnične ali zavajajoče.
8. da nam v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del
od dogovorjene, nestrokovna izvedba, itd., na področju, povezanem s predmetom javnega
naročila.
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9. da smo ponudbeno dokumentacijo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ter da bomo svoje
pogodbene obveznosti izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
10. da v celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v
celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

OPOZORILO: Izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.
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PRILOGA št. D/18
VZOREC POGODBE
1. POGODBA
POGODBA št………………….
sklenjena med
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani
ki jo zastopa župan Metod Ropret
Matična številka: 5874971000
Identifikacijska št. (ID za DDV):
SI10773703
Transakcijski račun (TRR): SI56 0120 8777 7000 005
(v nadaljevanju naročnik)
in
……………………., ki ga zastopa ……...........
Matična številka:……………..
Identifikacijska št. (ID za DDV):
……………………
Transakcijski račun (TRR): ………………………… pri banki ………….
(v nadaljevanju inženir)
1. člen
Pogodbo se sklepa na podlagi ponudbe inženirja številka _ _ _ _ _ _ _, z dne _ _ _ _ _ _ _ ter
naročnikove »Odločitve o oddaji naročila« št. _ _ _ _ _ _ _, z dne_ _ _ _ _ _ _ za javno naročilo z
naslovom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi
objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3:
Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, ki je bilo objavljeno na »Portalu javnih
naročil« dne _ _ _ _ _, s št. _ _ _ _ _ _ _ in Uradnem listu EU pod št. objave ______________,
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, inženir pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v
pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel storitve svetovalnega inženiringa in gradbenega
nadzora izgradnje vodarne Virje s čistilno napravo, vodohranom in povezovalnim cevovodom.
Dela bodo končana v roku 330 dni od začetka gradnje vodarne Virje s čistilno napravo, vodohranom
in povezovalnim cevovodom, po tem pa se bo izvajalo še poskusno obratovanje v trajanju 90 dni. V
primeru sprememb rokov izvajalcev gradenj v vsakem primeru dela trajajo do izdaje potrdila o izvedbi
zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt
št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«.
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3. člen
Besede in izrazi v tej pogodbi imajo enake pomene, kot so jim dodeljeni v Splošnih pogojih pogodbe
za storitve med naročnikom in Inženirjem, ki sledi v nadaljevanju.
4. člen
Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:
a) Dopolnila razpisne dokumentacije v času trajanja razpisa
b) Posebni pogoji za storitve med naročnikom in Inženirjem z Dodatki.
c) Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem - Bela
knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998.
d) Razpisna dokumentacija s Projektno nalogo
e) Ponudba št. __________
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik
in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem
redu naštetem zgoraj.
5. Člen
Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik
plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot
velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili ZJN-2.
6. člen
Vrednost pogodbenih del znaša:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR
z besedo:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Oskrba s
pitno vodo.
Inženir se je podrobno seznanil z razmerami na trgu in terenu in ta svoja spoznanja, vključno z vsemi
podražitvami, vključil v ponudbeno ceno, zato je cena za navedena dela fiksna in se ne spreminja
tekom veljavnosti pogodbe.
7. Člen
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Z izvajalcem bodo pri izvedbi del sodelovali naslednji podizvajalci:
PODIZVAJALEC:
naziv:
naslov:
matična št.
davčna št.
TRR
VRSTA DEL (predmet, količina,
vrednost):

kraj izvedbe:
rok izvedbe:
(v primeru relevantnosti; po potrebi se tabela kopira)
Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik
lahko plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način
kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/12, 12/13-UPB5). Neposredna
plačila podizvajalcem so obvezna.
Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih
podizvajalcev, ki jih bo izvajalec predhodno potrdil.
Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno
razvidno naslednje:
-

del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

-

del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

-

izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili
za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

-

izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

-

izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

in ostale vsebine iz 71. člena ZJN-2.
Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo naročniku v roku 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe
predložil soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

8. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo inženir obračunaval na podlagi mesečnih računov, ki jih inženir
izstavi v roku 5 dni od potrditve predloga mesečne situacije izvajalca gradnje za pretekli mesec.
Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli:
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Vrednost (mesečnega) računa = pogodbena vrednost te pogodbe x delež napredovanja del
gradnje*
*Delež napredovanja del gradnje = znesek opravljenih del gradnje za tekoči mesec / celotna
pogodbena vrednost investicije.
9. člen
Podlaga za izplačilo je pozitivna ocena naročnika.
Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano in naročniku dostavljeno mesečno
poročilo, ki ga je inženir dolžan v pisni obliki izročiti naročniku ob izstavitvi računa. Poročilo mora
vsebovati:
- opis in količina izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem
predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih
aktivnostih,
- navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, skupno število ur, ki so bile potrebne za
izvedbo teh aktivnosti po posameznih vključenih kadrih,
- realizacijo sklepov tedenskih operativnih sestankov,
- informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s
strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo,
- informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti,
- druge informacije pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga,
- opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za
izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.
V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz računa, ga zavrne v spornem delu, v
nespornem delu pa plača.
10. člen
Končni račun za opravljena dela se izstavi najkasneje v 30. koledarskih dneh po zaključku vseh del, ki
so predmet te pogodbe.

11. člen
Naročnik bo izvedel plačilo 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa s priloženo specifikacijo
opravljenih del.
Rok za plačilo začne teči od datuma uradnega prejema zahtevka za izplačilo in pravilno izstavljenega
računa s priloženo specifikacijo opravljene storitve. V primeru, da je na računu napisan krajši rok
plačila, kot je dogovorjen s to pogodbo, se obveznosti poravnajo v skladu s pogodbeno določenim
načinom in rokom plačila.
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Naročnik bo izvedel plačilo na transakcijski račun inženirja št. _______________________, ki je
odprt pri banki______________________.
12. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pooblaščeni predstavnik ponudnika je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Skrbnik pogodbe naročnika je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Skrbnik pogodbe ponudnika je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. člen
Svetovalec v celoti odgovarja za kvalitetno izvedbo strokovnega nadzora in izpolnitev obveznosti po
tej pogodbi.
14. člen
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko
sled izvedbe projekta.
Izvajalci morajo tako za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem
projekta, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti.
Svetovalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga
za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.
Svetovalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom
ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim
pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o
izvedbi projekta.
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z
izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih
evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski
zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in
informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene
informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v
vsem času hranjenja informacij.
15. člen
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Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri
stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.
16. člen
Skladno s 14. členom Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) je
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;

nična.
17. člen
Ta pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank pod odložnim pogojem, da izvajalec v
roku 10 dni od podpisa pogodbe naročniku izroči bančno garancijo za dobro izvedbo del v skladu z
razpisno dokumentacijo.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca
izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti s strani nadzornika in koordinatorja, torej do poteka 330 dni od
začetka gradnje vodarne Virje s čistilno napravo, vodohranom in povezovalnim cevovodom in
poskusnega obratovanja v trajanju 90 dni. V primeru sprememb rokov izvajalcev gradenj v vsakem
primeru dela trajajo do izdaje potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »Oskrba s pitno
vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini
Brezovica«.
V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, bo naročnik sklenil aneks, s katerim bo ustrezno
podaljšal veljavnost te pogodbe.
18. člen
Ta pogodba je napisana v sedmih enakih izvodih, od katerih prejme svetovalec dva izvoda, naročnik
tri izvode te pogodbe, dva izvoda pa prejme Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
NAROČNIK:
Občina Brezovica,
dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INŽENIR:
_______________
dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (podpis in žig)
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župan
(ime in priimek podpisnika)
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2. SPLOŠNI POGOJI POGODBE
Javno naročilo in izvajanje storitev strokovnega nadzorstva gradnje se bo izvajalo v skladu z določili
Vzorca pogodbe za storitve med naročnikom in inženirjem, FIDIC (Bela knjiga, tretja izdaja, 1998,
prevedena v slovenski jezik leta 2003), v nadaljevanju (splošni pogoji pogodbe). Navedeno
publikacijo je mogoče pridobiti na naslednjem naslovu:
FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils
P.O. Box 86, CH – 1000 Lausanne 12
Tel. št.: +41 21 654 44 11, fax št.: + 41 21 653 54 32
E-mail: fidic@pobox.com
WWW: http://www.fidic.org
V Sloveniji jo izdaja:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel. št.: + 386 1 58 98 254, fax št.: + 386 1 58 98 200
E-mail: silva.rantasa@gzs.si
Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Poglavju 3. Posebni
pogoji pogodbe.
Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe FIDIC in bo moral, na
zahtevo naročnika, predložiti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis
pogodbe.
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3. POSEBNI POGOJI POGODBE
»Posebni pogoji pogodb« dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila »Splošnih pogojev pogodb«
(Vzorca pogodbe za storitve med naročnikom in inženirjem, FIDIC (Bela knjiga, tretja izdaja, 1998,
prevedena v slovenski jezik leta 2003) .
Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti
med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.
Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v
kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.
1. Definicije
Členu 1 se doda naslednja vsebina:
-

»Projekt« je projektna dokumentacija v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«

-

Projekt obsega:
o Izgradnjo vodarne s čistilno napravo za pitno vodo,
o Izgradnjo vodohrana
o Izgradnjo povezovalnega cevovoda.

-

»Operacija« je skup vseh aktivnosti projekta, vključuje pa tudi vodenje projekta, strokovni
gradbeni nadzor in ukrepe komuniciranja z javnostmi v okviru izgradnje vodarne s čistilno
napravo, vodohranom in povezovalnim cevovodom v občini

-

»Storitve« po tej pogodbi so storitve izvajanja strokovnega nadzorstva gradnje pri izvedbi
projekta.

-

»Inženir« po tej pogodbi je inženir strokovnega nadzorstva gradnje ali inženir, ki v skladu s
Splošnimi pogoji pogodbe in Posebnimi pogoji pogodbe izvaja nadzor nad gradnjo za
naročnika.

-

»Naročnik« je Občina Brezovica, ki jo zastopa župan, g. Metod Ropret., pooblaščen skrbnik
pogodbe za naročnika pa je Marko Čuden.
Besedilu alineje (v) točke 1 Bele knjige se doda besedilo:
»V nadaljnjem besedilu se termini »svetovalec«, »inženir« in »nadzornik« uporabljajo za
pogodbeno stranko, ki ima pravice in dolžnosti inženirja po pogodbenih določilih FIDIC
(Rdeča knjiga) ter pravice in dolžnosti nadzornika po Zakonu o graditvi objektov. Med
termini ni pomenske razlike.«

2. Razlaga
2.(iii)
Pod to točko se izbriše celoten tekst in se ga nadomesti z:
Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:
a) Dopolnila razpisne dokumentacije v času trajanja razpisa
b) Posebni pogoji za storitve med naročnikom in Inženirjem z Dodatki.
c) Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem - Bela
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knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998
d) Razpisna dokumentacija s Projektno nalogo
e) Ponudba št._______
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in
nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu
naštetem zgoraj.
5. Dolžnost skrbnosti in izvajanja pooblastil
Alineji (c) odstavka (ii) se doda stavek z besedilom : »Predhodno soglasje naročnika mora biti podano
v pisni obliki.«

9. Pomoč
Pod to točko se izbriše alineja (iii) in alineja (v).
14. Predstavniki
Pod to točko se doda:
Svetovalec lahko občasno poveri katerokoli dolžnost ali prenese pooblastilo, ki mu je bilo dodeljeno,
na osebje, ki ga odobri Naročnik in kadarkoli lahko tako pooblastilo tudi prekliče. Kakršnokoli tako
pooblastilo ali preklic mora biti pisno in ne sme postati veljavno, dokler njegova kopija ni
dostavljena naročniku. Tudi, če svetovalec katere od svojih pogodbenih dolžnosti ne opravi sam, je
zanje odgovoren naročniku.
16. Odgovornosti pogodbenikov
Črta se besedilo alineje (iii) točke 16.3. in se ga nadomesti z besedilom:
»Svetovalec odgovarja tudi za napake v izvršenih gradbenih in drugih delih, ki so nastale zaradi
vzrokov, za katere odgovarja izvajalec, če bi jih bilo lahko opaziti ob običajnem in primernem
nadziranju del. Svetovalec prevzema za takšne primere ob izvajalcu solidarno odgovornost, vendar
ima pravico zahtevati od izvajalca ustrezno povračilo.«
17. Trajanje odgovornosti
Pod to točko se doda:
»Stranka, ki je ugotovila škodo, je dolžna obvestiti drugo stranko o tej škodi, v roku 5 delovnih dni.
Formalni zahtevek za povračilo škode mora oškodovanec vložiti v roku 30 dni. Prekoračitev tega
roka za oškodovanca ne pomeni izgube odškodninskih pravic, ki mu gredo po zakonu.«
18. Omejitev nadomestila za škodo in odškodnine
Črta se celotno besedilo podčlena 18 in se ga nadomesti z besedilom:
18.1 Pogodbena kazen
Pogodbena stranka je dolžna plačati drugi pogodbeni stranki pogodbeno kazen v primerih, ko njeno
nedelo povzroči zastoj izvedbi projekta. Pogodbena kazen za dan zamude pri izvedbi projekta znaša
1‰ pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne
sme preseči 10% pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV.
18.2 Omejitev nadomestila za škodo
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Pogodbena stranka je dolžna drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki nastane po njeni krivdi, pri
čemer nadomestilo za škodo ne sme preseči 20% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
Določilo prejšnjega odstavka se ne uporablja v primerih, ko pogodbena stranka škodo povzroči
namenoma ali iz hude malomarnosti.

19. Zavarovanje odgovornosti in odškodnina
Pod to točko se izbriše alineja (i) in (iii).
Pod to točko se doda:
Naročnik zahteva, da Svetovalec sklene zavarovanje svoje odgovornosti v skladu s členom 16.1 in
zavarovanje svoje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam.
Pod to točko se izbriše tekst zadnjega odstavka in se ga nadomesti z: »Stroški zavarovanja ali
povečanja višine zavarovanja gredo v takem primeru v breme Svetovalca«.
20. Zavarovanje lastnine naročnika
Zbriše se zadnji stavek člena 20.
27.1 Odpoved s strani naročnika
Briše se odstavek (i) in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Naročnik lahko opusti vse storitve ali del le-teh ali odstopi od pogodbe s tem, da da svetovalcu
odpovedni rok najmanj 28 dni. Svetovalec mora takoj urediti vse potrebno, da ustavi izvajanje
storitev in da zmanjša izdatke na minimum.«
Briše se odstavek (ii) in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Če naročnik oceni, da svetovalec brez upravičenega razloga ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko
svetovalcu pošlje obvestilo z navedbo razlogov za odpoved pogodbe. Če naročnik ne prejme
zadovoljivega odgovora v 5 delovnih dneh, lahko z nadaljnjim obvestilom odstopi od pogodbe pod
pogojem, da pošlje odpoved v roku 21 dni od njegovega prejšnjega obvestila.«
31. Rok plačila
Zapadlost plačil je 30 dni od prejema računov in poročil, potrjenih s strani pooblaščenega
predstavnika naročnika, pri naročniku.
Briše se odstavek (ii) in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»V primeru plačilne zamude pripadajo svetovalcu zakonite zamudne obresti v Republiki Sloveniji.«
32. Valuta plačila
Valuta plačila je EUR.
36. Jezik in pravo
Jezik pogodbe je slovenski.
Uporablja se pravo Republike Slovenije.
42. Objava
Izbriše se celotno besedilo točke 42 in se ga nadomesti z besedilom:
»Svetovalec lahko sam ali skupaj z drugimi objavi material, ki se nanaša na dela in storitve, s
predhodno odobritvijo naročnika«.
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43.2 Predložitev spora posredniku
Del besedila: »v 14 dneh« se nadomesti z:
»v 5 delovnih dneh«.
43.3 Imenovanje posrednika
Besedilo celotne podtočke se nadomesti z besedilom:
»Če se stranki ne moreta sporazumeti glede izbire posrednika, ali če izbrani posrednik ne more ali
noče ukrepati, se lahko katera koli od strank predlaga predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije
(GZS), da imenuje posrednika.
Če do imenovanja posrednika ne pride v razumnem roku, ne glede na vzrok, lahko vsaka pogodbena
stranka vloži tožbo pri dogovorjeni arbitraži.
Vsi sporazumi, ki jih stranki v pisni obliki skleneta pred posrednikom, imajo pomen izven sodne
poravnave in glede njih spora pred arbitražno mi možno začeti, razen na izpolnitev tistega, kar
določajo.«
44. Arbitraža
Izbriše se besedilo celotnega podčlena 44.
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DODATEK A
Obseg storitev
Inženir bo v okviru prevzetih del opravljal predvsem naslednje osnovne naloge (normalne storitve):
I. Splošne naloge
> Svetovanje naročniku
• sam ali v sodelovanju z naročnikom, pooblaščenim zastopnikom naročnika in
izvajalcem reševati probleme, ki se pojavljajo na projektu in tako omogočiti neovirano
realizacijo projekta
• pri relacijah pooblaščenega zastopnika naročnika in naročnika z izbranim izvajalcem
gradnje
• pri relacijah pooblaščenega zastopnika naročnika in naročnika z Ministrstvom za
kmetijstvo in okolje
• geotehnično svetovanje pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, ki
se bo javljala na terenu ob izvajanju zemeljskih del
• predlogi sprememb pri gradnji v tekstualni in/ali grafični obliki (po potrebi)
• pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo
pooblaščeni zastopnik naročnika in/ali naročnik zaprosil za tovrstno asistenco (ob
vseh tovrstnih aktivnostih bo Inženir sestavil in predal pooblaščenemu zastopniku
naročnika, naročniku in izvajalcu zapisnik)
> Koordinacija aktivnosti
• sodelovanje s pooblaščenim zastopnikom naročnika in naročnikom pri koordinaciji
vseh del gradnje
• po potrebi ali na zahtevo vodje projekta naročnika analizirati posamezne dogodke na
projektu, po potrebi z vodjo projekta naročnika in / ali člani njegove projektne skupine
• posredovanje in pojasnjevanje zahtev, predlogov in sugestij naročnika in dajanje
ustreznih navodil različnim udeležencem na projektu (skozi operativne sestanke ali v
direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na projektu)
• koordinacija vseh potrebnih aktivnosti med pooblaščenim zastopnikom naročnika in
naročnikom ter izvajalcem gradnje
• sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več)
koordinacijskih sestankov
• nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom in izvajalcem
gradnje ter pravočasno poročanje naročniku o morebitnih odstopanjih le-teh
• operativno spremljanje terminskega (tedensko) in finančnega plana izvajanja vseh del
v sklopu gradnje ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih; podrobno pisno
obveščanje o vseh odstopanjih ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj
• sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) operativnih
sestankov na gradbišču; iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del ter odprava
pomankljivosti in realizacija pripomb Inženirja, pooblaščenega zastopnika naročnika in
naročnika
• po potrebi sklicevanje izrednih sestankov z različnimi udeleženci na projektu
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•
•

(samoiniciativno ali na predlog naročnika), vključno s pripravo zapisnikov o le-teh
koordinacija in operativni sestanki bodo potekali v slovenskem jeziku
vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku

> Priprava poročil
• priprava in dostava poročil pooblaščenemu zastopniku naročnika in naročniku o
izvajanju gradnje (mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih
bo zahteval naročnik), z naslednjimi podatki:
- opis in količina (vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi
tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo;
- sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično);
- realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka;
- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih;
- skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih;
- potek poskusnega obratovanja na objektih, kjer je to predvideno;
- seznam in opis sprememb;
- opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali
pogodbene cene in/ali terminskega plana realizacije posameznih aktivnosti;
- morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval pooblaščeni zastopnik naročnika
in/ali naročnik.
• priprava spremnih dokumentov, ki jih mora naročnik izdelati v postopkih predvidenih
za zakonodajo Kohezijskega sklada
• priprava in dostava mesečnih poročil skladno z določili FIDIC pooblaščenemu
zastopniku naročnika in naročniku (skupaj z Inženirjevo pisno obrazložitvijo računa)
• priprava in dostava končnega poročila o zaključku del skladno z določili FIDIC
pooblaščenemu zastopniku naročnika in naročniku (ob zaključku del in izstavitvi
končne situacije)
• priprava in dostava zaključnega poročila skladno z določili FIDIC pooblaščenemu
zastopniku naročnika in naročniku (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob
poteku reklamacijske dobe)
• vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini inženirskega posla ali posla
nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov inženirja ali nadzornika.
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II. Naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1)
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati
odgovornega nadzornika.
Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem
gradbenega nadzora, imenuje svoje odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni
nadzornik posameznih del je lahko posameznik, ki po določbah ZGO izpolnjuje pogoje za
odgovorno vodenje posameznih del.
Nadzornik mora skrbeti, da se bodo dela izvajala s potrjeno projektno dokumentacijo in z
vsemi soglasji soglasodajalcev, ki so izdali soglasja v upravnih postopkih pridobitve
gradbenih dovoljenj ter da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo predvideni materiali,
napeljave, naprave in oprema.
Nadzornik mora pregledati in izdati soglasje k tehnični dokumentaciji, preden jo izvajalec
preda naročniku.
Nadzornik sproti sprejema od izvajalca in preverja vso dokumentacijo, certifikate, izjave o
skladnosti, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter druge dokumente, ki se
nanašajo na vgrajene materiale in proizvode.
Odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik za posamezna dela nadzoruje, ali se v projekt za
izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s
takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant
Odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik za posamezna dela sproti potrjuje spremembe
oziroma dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med gradnjo v gradbenem dnevniku, in ga
redno dnevno podpisuje.
Odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik za posamezna dela sproti opravlja kontrolo
gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov med izvajanjem posameznih etap del.
Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi
predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških
naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem
takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje
popraviti, pa tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik.
Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem
obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja
vpisovati v gradbeni dnevnik.
Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov vsakodnevno vpisovati v
gradbeni dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so
podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.
Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja se lahko vloži po tem, ko investitor skupaj z
nadzornikom ugotovi, da je objekt ali njegov del zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z
gradbenim dovoljenjem tako, da ga je možno uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del.
Odgovorni nadzornik mora med drugimi podpisati dokazilo o zanesljivosti objekta in PID.
opravljanje vseh ostalih nalog v skladu z Zakonom o graditvi objektov, ki jih narekuje
veljavna zakonodaja ali zakonodaja, veljavna v času izvedbe projekta, in ki niso
eksplicitno navedene v predmetni razpisni dokumentaciji.
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III. Naloge inženirja v skladu z Rdečo knjigo pogodbenih pogojev FIDIC
Naloge v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje
naročnik (Rdeča knjiga), prva izdaja (1999), prevedena v slovenski jezik leta 2001, ISBN 2-88432-0229. Uporabljajo se določila, ki se nanašajo na storitve in ravnanje Inženirja, z naslednjimi spremembami
in dodatki:

Člen 1 – Splošne določbe
1.1 Definicije
1.1.1 Pogodba
Podtočki 1.1.1.4 se doda besedilo:
1.1.1.4: Ponudbeno pismo pomeni tudi Obrazec ponudbe (Razpisna dokumentacija, Poglavje 5 Obrazci za sestavo ponudbe, Obrazec 5.1) in obratno.
Podtočki 1.1.1.5 se doda besedilo:
1.1.1.5: Popis (Specifikacije) pomeni tudi Tehnične specifikacije (Razpisna dokumentacija, Poglavje 3
– Tehnične specifikacije) in obratno.
1.1.2 Stranke in osebe
Podtočki 1.1.2.5 se doda besedilo:
1.1.2.5: Predstavnik izvajalca pomeni tudi Odgovornega vodjo del po Zakonu o graditvi objektov in
obratno. Predstavnik izvajalca ne pomeni pooblaščene osebe izvajalca, ki je imenovana v Pogodbenem
sporazumu.
Podtočki 1.1.2 se doda točka:
1.1.2.11: »Posredniško telo«, zadolženo za nadzor izvedbe projekta je Republika Slovenija, Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje, ki nastopa kot sofinancer.
Podtočki 1.1.2 se doda točka:
1.1.2.12: »Organ za potrjevanje« pomeni Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Nacionalni
sklad.
Podtočki 1.1.2 se doda točka:
1.1.2.13: »Organ upravljanja« pomeni Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
ki sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in predhodno potrdi javni razpis.
Podtočki 1.1.2 se doda točka:
1.1.2.14: »Skupina ponudnikov« pomeni skupino gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v
skladu z zakonodajo in so ustanovile skupino, da bi prevzele dela po pogodbi.
1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanja
Podtočki 1.1.3.2 se doda besedilo:
1.1.3.2: Datum začetka pomeni tudi Uvedbo v delo in obratno.
Podtočki 1.1.3.4 se doda besedilo:
Preizkusi ob dokončanju pomenijo vse poskuse kot tudi poskusno obratovanje in obratno, kot jih
navaja Pogodba, ali se zanje dogovorita obe stranki ali pa se jih naroči kot spremembo, ter se jih
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izvede v okviru člena 9 (Preskusi ob dokončanju), preden dela ali odsek (kot je primer) prevzame
naročnik.
Podtočki 1.1.3 se doda točka:
1.1.3.10: Poskusno obratovanje se izvede pred Izdajo Potrdila o prevzemu. Dejansko poskusno
obratovanje se predvidi za obdobje 365 dni.
1.1.4 Denar in plačila
Podtočki 1.1.4.8 se doda besedilo:
»Domača valuta« pomeni valuto naročnikove države.
Podtočki 1.1.4 se doda točka:
1.1.4.13. »Cena na enoto« pomeni ceno za enoto mere brez DDV iz pogodbenega predračuna ali
sprejeto s strani inženirja, če take mere ni v pogodbenem predračunu. Pri tako določeni ceni jamči
izvajalec samo za ceno merske enote dogovorjenih del (654. člen OZ).
1.5 Prioriteta dokumentov
Besedilo alinej od (a) do (h) prvega odstavka podčlena 1.5 se izbriše in se upošteva 2 točka
Pogodbenega sporazuma.
1.6 Pogodbeni sporazum
Besedilo podčlena 1.6 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Pogodbeni sporazum se izdela na podlagi dokumenta, ki je predviden v razpisni dokumentaciji.
1.11 Uporaba dokumentov naročnika s strani izvajalca
Izbriše se prvi stavek podčlena 1.11 in se nadomesti z besedilom:
Naročnik obdrži avtorsko pravico in druge intelektualne lastniške pravice pri Popisu (Specifikaciji),
Risbah in drugih dokumentih, ki jih je izdelal naročnik ali jih je dal izdelati v svojem imenu.
1.12 Zaupni podatki
Besedilo podčlena 1.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Izvajalec mora razkriti vse tiste zaupne in druge podatke, ki jih inženir in/ali naročnik lahko na podlagi
primernih razlogov zahteva, da lahko preveri, če izvajalec izpolnjuje Pogodbo.
Na koncu podčlena 1.12 se doda besedilo:
Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati
obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec
teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v
nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika
1.14 Solidarna odgovornost
Besedilo alineje (b) v podčlenu 1.14 se nadomesti z:
b) morajo te osebe predložiti izvajalcu svojo pogodbo o sodelovanju ali skupni izvedbi posla, pri
čemer je lahko samo izvajalec t.i. vodilna firma in pooblaščenec za povezovanje izvajalca in vsake od
teh oseb.
Besedilo alineje (d) v podčlenu 1.14 se doda z:
(d) vsako združenje dveh ali več oseb, formalno v smislu te določbe v ničemer ne spreminja s to
pogodbo določenega razmerja pravic in obveznosti med strankama, ampak na strani izvajalca kot
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zavezanca predstavlja pristop drugih oseb k obveznostim izvajalca.

Člen 2 - Naročnik
2.2 Dovoljenja, licence ali soglasja
Besedilo podčlena 2.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Veljavno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji, je zagotovljeno s
strani naročnika in se ga izvajalcu preda na datum začetka del oziroma ob uvedbi v delo.
Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del
gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo:
prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pričetek del, dovoljenja za uporabo »walkietalkie«, itd.
Vloga za uporabno dovoljenje, stroški tehničnega pregleda, tehničnih ekspertov, ki se udeležijo
tehničnega pregleda, tehnična dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za
poskusno obratovanje in redno obratovanje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun.
Takšna dovoljenja vključujejo: dovoljenje za poskusno obratovanje, uporabno dovoljenje ter vsa druga
dovoljenja, dokazila, dokumentacija, itd., ki so potrebna za pridobitev dovoljenja za poskusno
obratovanje in uporabnega dovoljenja.
Naročnik izvajalcu na njegovo zahtevo nudi svetovanje in pomoč pri pridobivanju dovoljenja za
poskusno obratovanje in uporabnega dovoljenja.
2.5 Zahtevki naročnika
Besedilo zadnjega odstavka podčlena 2.5 se izbriše.

Člen 3 - Inženir
3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja
Besedilo prvega stavka prvega odstavka podčlena 3.1 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Naročnik mora imenovati inženirja, ki bo izvajal naloge, ki so mu poverjene po Pogodbi in navedene v
Prilogi 1 k tem pogojem.
Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se doda besedilo:
Naročnik mora čimprej po podpisu pogodbe izvajalcu pisno sporočiti ime in naslov Inženirja.
Besedilo zadnjega stavka tretjega odstavka podčlena 3.1 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Naročnik se obveže, da pooblastil Inženirja ne bo omejeval drugače, kot je to določeno s to pogodbo.
Besedilo četrtega odstavka podčlena 3.1 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Kadar inženir izvaja določeno pooblastilo, za katero je potrebno naročnikovo soglasje (za namene
Pogodbe), se šteje, da je naročnik soglasje dal, če inženir to soglasje izkaže.
Besedilo alineje (b) petega odstavka podčlena 3.1 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
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(b) inženir nima pooblastil, da razreši katerokoli od obeh strank njenih dolžnosti, obveznosti ali
odgovornosti, navedenih v Pogodbi, niti, da te dolžnostim obveznosti ali odgovornosti spreminja; in
Podčlenu 3.1 se doda besedilo:
Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega:
a.
potrdi kakršne koli spremembe pogodbene cene ali dodatne stroške;
b.
dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov;
c.
dovoli
spremembe,
ki
bi
vplivale
na
spremembo
pogodbenih
garancijskih parametrov;
d.
dovoli odmik od projekta ali pogodbeno predvidenih del
Inženir ali predstavnik izvajalca ali predstavnik naročnika lahko od udeležencev na projektu
zahteva(jo), da se udeležijo sestanka vodstva podjetij, udeležencev na projektu, z namenom, da
pregledajo priprave za bodoča dela. Inženir mora beležiti zadeve, ki se obravnavajo na sestankih
vodstva, in kopije oziroma prepise teh zapisnikov posredovati prisotnim na sestankih in naročniku. V
zapisniku morajo biti odgovornosti za vse potrebne ukrepe usklajene s Pogodbo.
3.4 Zamenjava inženirja
Besedilo podčlena 3.4 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Naročnik lahko kadarkoli zamenja inženirja. Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj
14 dni pred nameravanim datumom zamenjave obvestiti izvajalca o imenu in naslovu novega
inženirja, razen če okoliščine primera zahtevajo krajši rok obvestitve.
Doda se podčlen:
3.6 »Odgovornost inženirja«, ki se glasi:
Predhodno soglasje naročnika dano inženirju, inženirja ne odvezuje njegove odgovornosti po Pogodbi.

Člen 4 – Izvajalec
4.1 Splošne obveznosti izvajalca
Besedilo prvega stavka petega odstavka podčlena 4.1 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Če Pogodba zahteva, da mora izvajalec projektirati del trajnih del (vključno z delavniškimi risbami in
manjkajočimi detajli) in če v Posebnih pogojih ni drugače določeno, velja naslednje:
Besedilo alineje (d) zadnjega odstavka podčlena 4.1 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
(d) pred začetkom preskusov ob dokončanju mora izvajalec Inženirju v pregled predložiti predlog
projektov: Projekt izvedenih del (PID), dokazilo o zanesljivosti objekta in druge dokumente v skladu s
Pogodbo. Dela se ne štejejo kot dokončana za prevzem v skladu s podčlenom 10.1 [Prevzem del in
odsekov], dokler ti dokumenti niso bili predloženi in podpisani s strani vseh pristojnih oseb (v skladu z
veljavnim Zakonom o graditvi objektov), Inženirju, ki je o ustreznosti le-teh podal pisno izjavo, ki jo
razen Inženirja sopodpiše tudi naročnik.
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2.2 Garancija za dobro izvedbo
Besedilo drugega odstavka podčlena 4.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Izvajalec mora naročniku v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe predložiti garancijo za dobro
izvedbo, ki se izdela na podlagi obrazca, ki je predviden v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2.2,
Podpoglavju 2.2.8.2 in jo mora izdati:
(a) prvovrstna banka v Republiki Sloveniji ali v tujini
(b) pozavarovana zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini
Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Garancija se mora glasiti na
prvi poziv in brez ugovorov.
Besedilo tretjega odstavka podčlena 4.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna še najmanj 120 dni po izdaji
Potrdila o prevzemu. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in
do datuma 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora
podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo.
4.3. Predstavnik izvajalca
Besedilo tretjega odstavka podčlena 4.3 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Brez predhodnega soglasja naročnika izvajalec ne sme preklicati imenovanja predstavnika izvajalca ali
določiti zamenjave.
Besedilo drugega stavka šestega odstavka podčlena 4.3 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Nobeno pooblastilo ali preklic ne velja, dokler inženir ne prejme predhodnega obvestila,
podpisanega s strani predstavnika izvajalca, ki imenuje osebo in določa polnomočja, funkcije in
pooblastila, ki se jih podeli ali prekliče, in Inženir tega pisno ne potrdi.
4.4 Podizvajalci
Izbriše se besedilo alineje (b) podčlena 4.4 in se nadomesti z besedilom:
(b) predhodno soglasje inženirja in naročnika je treba pridobiti za druge predlagane podizvajalce.
4.5 Odstop koristi podpogodbe
Izbriše se besedilo prvega stavka podčlena 4.5 in se nadomesti z besedilom:
Če obveznosti podizvajalca segajo preko datuma preteka ustreznega roka za reklamacijo napak in če
inženir, s predhodno odobritvijo naročnika, pred tem datumom naroči izvajalcu, da odstopi koristi takih
obveznosti naročniku, potem mora izvajalec tako tudi storiti.
4.8 Varnostni postopki
Podčlenu 4.8 se doda alineja (f):
(f) izdelati načrt organizacije gradbišča, usklajen z varnostnim načrtom in projektom za pridobitev
gradbenega dovoljenja in ob soglasju z inženirjem in naročnikom
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4.9 Zagotavljanje kakovosti
Na koncu podčlena 4.9 se doda besedilo:
Izvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti in nadzora kvalitete. V ta namen mora
predložiti program zagotavljanja kvalitete in program pregledov in prevzemov ki ju predloži Inženirju
v potrditev v roku štirinajst (14) dni po obvestilu o začetku del.
4.10 Podatki o gradbišču
Na koncu prvega odstavka podčlena 4.10 se doda besedilo:
Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natančnosti podatkov o zemljišču (geološka
sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki), materialih, hidrološki in prometni situaciji, ki so
na voljo v trenutku objave javnega razpisa ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe.
V drugem odstavku podčlena 4.10 se doda alineja (f):
(f) z vsemi podatki, dejstvi in informacijami ali možnimi izboljšavami, ki bi lahko vplivale na
realizacijo projekta
4.12 Nepredvidljive fizične razmere
Besedilo drugega odstavka podčlena 4.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
Če izvajalec naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi (oziroma da
jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivne dejavnike na način in v obsegu, ki je
opredeljen v podčlenu 4.10 te pogodbe, ni mogel predvideti), mora o tem obvestiti inženirja takoj, ko
je to mogoče, vendar ne pozneje od petih (5) delovnih dni od trenutka, ko se je zavedel teh razmer.
Inženir mora obvestilo nemudoma posredovati naročniku.
Izbriše se besedilo petega odstavka podčlena 4.12 in se nadomesti z besedilom:
Po prejemu tega obvestila in po tem, ko je inženir te fizične razmere preveril in/ali preučil, mora
ukrepati v skladu s podčlenom 3.5. [Odločitve] tako, da s predhodnim soglasjem naročnika uskladi
ali odloči, (i) ali so te fizične razmere bile nepredvidljive ali ne, in če so bile nepredvidljive, do
katerega obsega so bile nepredvidljive, in (ii) o zadevah, opisanih v pododstavkih (a) in (b) zgoraj v
zvezi z obsegom.
Izbriše se besedilo drugega stavka šestega odstavka podčlena 4.12 in se nadomesti z besedilom:
Če so se take ugodnejše razmere pojavile, lahko inženir s predhodnim soglasjem naročnika ukrepa v
skladu s podčlenom 3.5 [Odločitve] tako, da uskladi ali odloči, da se znižajo stroški, ki so nastali
zaradi teh pogojev, kar se lahko vključi (kot odbitke) v pogodbeno ceno in Potrdila o plačilu.
4.15 Dostopna pot
Besedilo alineje (a) drugega odstavka podčlena 4.15 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
(a) mora biti izvajalec odgovoren za vse vzdrževanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi inženirjeve,
uporabe dostopnih poti;
V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda alineja (f):
(f) izvajalec mora na svoje stroške, po končanih delih, popraviti vse poškodbe na prometnicah in ostali
infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo na potek
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ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim prej po
povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika.
4.18 Varstvo okolja
Podčlenu 4.18 se doda besedilo:
V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z
okoljevarstveno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v gradbenem dovoljenju. Vse
stroške v zvezi s tem nosi izvajalec in so vključeni v »sprejetem pogodbenem znesku«.
4.19 Elektrika, voda in plin
V podčlenu 4.19 se črta prvi odstavek in se ga nadomesti z besedilom:
Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih virov, ki jih potrebuje za izvedbo del.
Črta se drugi in tretji odstavek podčlena 4.19.
4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri
Črta se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20.
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Člen 5 – Imenovani podizvajalec
5.1 Definicija »imenovanega podizvajalca«
Izbriše se besedilo alineje (b) v podčlenu 5.1.
5.2 Ugovor proti imenovanju
Izbriše se celotna točka 5.2.

Člen 6 – Kadri in delavci
6.7 Zdravje in varnost
Izbriše se prvi odstavek podčlena 6.7 in se nadomesti z besedilom:
Izvajalec mora upoštevati in izvesti vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za
vse svoje osebje, v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
6.10 Evidenca osebja in opreme izvajalca
Podčlenu 6.10 dodajte besedilo:
Predložene podatke mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni, posredovati
naročniku.

Člen 7 - Obrabna oprema, materiali in izdelava
7.3 Pregled
Za tretji odstavek podčlena 7.3 se doda besedilo:
Pred zasutjem mora izvajalec inženirju predati fotografije izvedenih del, ki jih bo ob primopredaji
inženir predal naročniku.
7.4 Preskušanje
Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 7.4 in se nadomesti z besedilom:
Izvajalec se mora z inženirjem pisno dogovoriti o času in kraju določenega preskušanja obratne
opreme, materialov ali drugih delov del vsaj 14 dni pred preskušanjem. Inženir mora obvestiti
izvajalca o svoji nameri, da bo prisostvoval preskusom na gradbišču v skladu z dogovorom med
inženirjem in izvajalcem.
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Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev
8.1 Začetek del
Izbrišite besedilo podčlena 8.1 in ga zamenjajte z besedilom:
Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka oziroma uvedbi v delo v roku štirinajstih (14) dni od
dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Datum začetka del oziroma uvedba v delo
mora biti najkasneje v roku enaindvajsetih (21) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale
pogodbo.
Izvajalec mora začeti z izvajanjem del takoj, najkasneje naslednji dan, po datumu začetka oziroma
uvedbi v delo in mora potem nadaljevati z deli v skladu s terminskim programom.
8.3 Program
Besedilo prvega stavka prvega odstavka podčlena 8.3 se izbriše in nadomesti z besedilom:
V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku 14 dni po prejemu obvestila o začetku
del inženirju posredovati podroben terminski program. Podroben terminski program in vse popravke je
inženir dolžan nemudoma, vendar najpozneje v roku 3 dni, posredovati naročniku.
Za prvim odstavkom podčlena 8.3 se doda besedilo:
Inženir mora, s predhodno odobritvijo naročnika, potrditi terminski program in vse popravke preden
jih začne izvajalec izvajati.
Inženir in naročnik bosta pregledala terminski program in vse popravke ter morebiti podala svoje
pripombe oziroma dopolnila, pri čemer ne smejo biti kršena pogodbena določila. Izvajalec je dolžan
navedeno upoštevati in v tem smislu korigirati oziroma dopolniti svoj terminski program in vse
popravke in ga predati inženirju in naročniku v roku 7 dni od prejetja pripomb oziroma dopolnil.

8.4 Podaljšanje roka za dokončanje
V prvi odstavek podčlena 8.4 se doda alineja (f):
(f) če se po krivdi drugih določeni deli del pomaknejo v obdobje, v katerem le-teh ni možno pravilno
izvajati
Izbriše se drugi odstavek podčlena 8.4 in se nadomesti z besedilom:
Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje, mora o tem obvestiti inženirja v
skladu s podčlenom 20.1 [Zahtevki izvajalca]. Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma,
vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni, obvestiti naročnika. Pri odločanju o vsakem podaljšanju roka
v skladu s členom 20.1 mora inženir preveriti predhodne odločitve; celotno podaljšanje roka lahko
poveča, ne sme pa ga zmanjšati. Za odločitev mora pridobiti predhodno odobritev naročnika.
8.8 Ustavitev dela
Izbriše se prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.8 in se nadomesti z besedilom:
Inženir lahko, s predhodno odobritvijo naročnika (razen v primeru grozeče nevarnosti), kadarkoli
naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela del ali vseh del.
Na koncu podčlena 8.8 se doda besedilo:
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V primeru ustavitve po členu 8.8 ima naročnik pravico, da lahko odloča o vseh nadaljnjih postopkih
inženirja, vključno s postopki, ki so definirani v členu 8.11.
8.9 Posledice ustavitve
Izbriše se drugi odstavek podčlena 8.9 in se nadomesti z besedilom:
Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni, obvestiti
naročnika ter ukrepati v skladu s prvim odstavkom podčlena 3.5 [Odločitve], da se dogovori ali odloči
o teh zadevah, v soglasju z naročnikom.
8.10 Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del
Na koncu podčlena 8.10 se doda besedilo:
V primeru nadaljevanja del bo naročnik izvajalcu plačal le razliko med vrednostjo na dan ustavitve in
pogodbeno vrednostjo.
8.11 Podaljšanje ustavitev
Izbriše se besedilo prvega in drugega stavka podčlena 8.11 in se nadomesti z besedilom:
Če ustavitev po podčlenu 8.8 [Ustavitev dela] traja več kot 84 dni, mora izvajalec, pred opustitvijo
dela del, zaprositi inženirja in naročnika za dovoljenje za nadaljevanje dela. Če ne inženir in ne
naročnik v roku 28 dni po prejemu prošnje tej ne ugodi, lahko izvajalec obravnava ustavitev kot
opustitev tistega dela del v skladu s členom 13 [Spremembe in prilagoditve] in o tem obvesti inženirja.

Člen 9– Preskusi ob dokončanju
9.1 Obveznosti izvajalca
Na koncu prvega odstavka podčlena 9.1 se doda besedilo:
Izvajalec mora 35 dni pred začetkom izvedbe prvih preizkusov ob dokončanju del, predati Inženirju
Program preizkusov ob dokončanju del, ki ga Inženir pisno odobri ali zavrne v roku 10 dni od prejetja
le-tega. V primeru zavrnitve ga mora izvajalec popraviti v skladu z navodili Inženirja in dokončno
predati v potrditev Inženirju v roku 10 dni od Inženirjeve zavrnitve.
Izbriše se drugi odstavek podčlena 9.1 in se zamenja z besedilom:
Izvajalec mora vsaj 21 dni prej obvestiti inženirja o datumu, po katerem bo izvajalec pripravljen za
izvajanje vseh preskusov ob dokončanju del. Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma,
vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni, obvestiti naročnika. Če ni dogovorjeno drugače, je treba
preskuse ob dokončanju del izvesti v roku 14 dni po tem datumu, in sicer na dan ali dneve, ki jih
določi inženir, s predhodno odobritvijo naročnika.
Na koncu tretjega odstavka podčlena 9.1 se doda besedilo:
Po prejemu tega poročila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni, obvestiti
naročnika.
77

10 – Prevzem s strani naročnika
10.1 Prevzem del in odsekov del
Za drugi odstavek podčlenu 10.1 se doda:
Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je tudi izdaja uporabnega dovoljenja.
Izbriše se besedilo tretjega odstavka podčlena 10.1 do alinej in se nadomesti z besedilom:
Inženir mora v roku 28 dni po prejemu prošnje izvajalca in izdanega uporabnega dovoljenja:

Člen 11 – Odgovornost za napake
11.1 Dokončanje nedokončanih del in odprava napak
Izbriše se besedilo podčlena 11.1 in se nadomesti z besedilom:
Da bodo dela in dokumenti izvajalca ter vsak odsek v stanju, ki ga zahteva Pogodba (normalna obraba
je izvzeta) na datum ali do datuma preteka roka za reklamacijo napak, mora izvajalec:
(a) dokončati vsako delo, ki je še nedokončano na datum, naveden v Potrdilu o prevzemu, v primernem
roku, ki ga določi inženir, s predhodno odobritvijo naročnika, in
(b) izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak ali škode, kot jih določi inženir, s predhodno
odobritvijo naročnika, na datum ali do datuma preteka roka za reklamacijo napak za dela ali odsek
(kot je primer).
Če se pojavi napaka ali škoda, mora inženir, s predhodno odobritvijo naročnika, ali naročnik (ali nekdo
v njegovem imenu), o tem obvestiti izvajalca.
11.2 Stroški odprave napak
Izbriše se besedilo alineje (b) prvega odstavka podčlena 11.2 in se nadomesti z besedilom:
(b) obratni opremi, materialu ali izdelavi, ki ni v skladu s Pogodbo, ali, da so v skladu s Pogodbo, pa
ne delujejo brezhibno oziroma niso brezhibni
Izbriše se besedilo drugega odstavka podčlena 11.2 in se nadomesti z besedilom:
Če je to delo možno pripisati kakšnemu drugemu razlogu, in v obsegu, do katerega ga je možno
pripisati temu drugemu razlogu, mora inženir, s predhodno odobritvijo naročnika, o tem takoj obvestiti
izvajalca in v tem primeru se upošteva podčlen 13.3 [Postopek spremembe].

11.4 Neuspela odprava napak
Izbriše se besedilo prvega stavka prvega odstavka podčlena 11.4 in se nadomesti z besedilom:
Če izvajalec ne popravi neke napake ali škode v primernem roku, inženir, s predhodno odobritvijo
naročnika, ali naročnik (ali nekdo v njegovem imenu), lahko določi datum, na katerega ali do katerega
mora biti napaka ali škoda odpravljena.
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Člen 12 – Merjenje in ocena
12. 1 Merjenje del
Besedilo podčlena 12.1 se v celoti zbriše in se nadomesti z besedilom:
Za plačilo je treba dela izmeriti v skladu s tem členom. Merjenje del izvaja izvajalec.
Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, v skladu s Pravilnikom o načinu
označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o
kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. l. RS 66/2004).
Izvajalec mora inženirju omogočiti, da lahko kontrolira izvajanje meritev. V ta namen ga mora
obvestiti vsaj 2 dni pred izvedbo meritev, pri vseh delih, ki jih kasneje ne bo možno kontrolirati.
Inženir lahko zahteva ponovno merjenje nekega dela.
12.3 Ocena
Izbriše se besedilo alineje (a) drugega odstavka podčlena 12.3.
Na koncu tretjega odstavka podčlena 12.3 se doda besedilo:
V tem primeru mora izvajalec pripraviti analizo cene na podlagi cenikov priloženih k ponudbi. V
kolikor ni za posamezno opremo ali material določene cene v priloženih cenikih se določi njihova cena
na podlagi najmanj treh ponudb za opremo in materiale na trgu, ki jih dostavi izvajalec (ponudbe
preveri inženir in jim lahko oporeka npr. z dodatno ponudbo). Tovrstno analizo cene mora pregledati
inženir in, v primeru, da nima pripomb, jo tudi pisno potrditi. Sicer jo inženir zavrne.
Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 12.3.
13 – Spremembe in prilagoditve
13.1 Pravica do spremembe
Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 13.1 in se nadomesti z besedilom:
Inženir lahko, s predhodno odobritvijo naročnika, sprejme Spremembe kadarkoli pred izdajo Potrdila o
prevzemu del, bodisi z navodili ali zahtevo, da izvajalec poda predlog o Spremembi. Inženir je
obvezan vsak zahtevek za spremembo takoj posredovati naročniku, ki ga ta lahko utemeljeno zavrne.
Za preučitev in morebitno zavrnitev zahtevka za Spremembo morata izvajalec in inženir dati naročniku
na razpolago primeren čas v katerem naročnik lahko tudi postavi rok v katerem bo podal svoj odgovor.
Izbriše se besedilo drugega stavka drugega odstavka podčlena 13.1 in se nadomesti z besedilom:
Ko inženir to obvestilo prejme, mora nemudoma, vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni, obvestiti
naročnika in mora tako navodilo, s predhodno odobritvijo naročnika razveljaviti, potrditi ali
spremeniti.
Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 13.1 in se nadomesti z besedilom:
Izvajalec ne sme izvesti nobene Spremembe in/ali prilagoditve trajnih del, dokler ni te Spremembe ali
prilagoditve naročil ali odobril inženir s predhodno odobritvijo naročnika. Za vsak odmik od
gradbenega načrta oziroma od pogodbenih del, mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Za dela,
ki bi jih opravil brez takšnega soglasja, ne more zahtevati plačila.
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13.2 Vrednostna analiza
Izbriše se besedilo prvega stavka tretjega odstavka podčlena 13.2 do alinej in se nadomesti z
besedilom:
Če predlog, ki ga je inženir, s predhodno odobritvijo naročnika, sprejel, vključuje spremembo v
projektu nekega dela trajnih del in če se obe strani ne dogovorita drugače, potem:
Izbriše se besedilo alineje (a) tretjega odstavka podčlena 13.2 in se nadomesti z besedilom:
(a) mora izvajalec napraviti projekt za to postavko in o tem pridobiti pisno potrditev projektanta
projekta za izvedbo (PZI) na svoje stroške in ga predložiti inženirju.
13.3 Postopek spremembe
Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 13.3 do alinej in se nadomesti z besedilom:
Če inženir, s predhodno odobritvijo naročnika, zahteva predlog, preden je naročil spremembo, mora
izvajalec v roku 5 delovnih dni pisno odgovoriti in ga obvestiti o razlogih, zakaj tega ne more dati (če
je tak primer), ali pa predložiti:
Izbriše se besedilo prvega stavka drugega odstavka podčlena 13.3 in se nadomesti z besedilom:
Ko inženir takšen predlog prejme, mora nemudoma, vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni,
obvestiti naročnika in v roku 5 delovnih dni (v skladu s podčlenom 13.2 [Vrednostna analiza] ali
drugače), s predhodno odobritvijo naročnika, odgovoriti z odobritvijo, odklonitvijo ali pripombami.
Izbriše se besedilo tretjega odstavka podčlena 13.3 in se nadomesti z besedilom:
Vsako naročilo za izvedbo spremembe, skupaj z vsemi zahtevami za beleženje stroškov, mora inženir,
s predhodno odobritvijo naročnika, dati izvajalcu, ki mora naročilo potrditi.
Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 13.3 in se nadomesti z besedilom:
Vsaka sprememba se oceni v skladu s členom 12 [Merjenje in ocena], razen če inženir s predhodno
odobritvijo naročnika v skladu s tem členom da drugačno naročilo ali odobri kaj drugega.

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

14.2 Predplačilo
Izbriše se besedilo celotnega podčlena 14.2.
14.7 Plačilo
Izbriše se besedilo odstavka (a) podčlena 14.7.
Izbriše se besedilo odstavka (b) podčlena 14.7 in se nadomesti z besedilom:
(b) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu v roku tridesetih (30) dni od prejema Potrdila o
vmesnem plačilu pri naročniku.
Izbriše se besedilo odstavka (c) podčlena 14.7 in se nadomesti z besedilom:
(c) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu v roku tridesetih (30) dni od prejema Potrdila o
končnem plačilu pri naročniku.
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14.15 Valute plačil
Izbriše se besedilo podčlena 14.15 in se nadomesti z besedilom:
Obračunska valuta v pogodbi so euri (EUR). Plačila se vršijo v eurih (EUR).
Člen 17 – Tveganje in odgovornost
17.4 Posledice tveganja naročnika
Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 17.4 in se nadomesti z besedilom:
Če je posledica kateregakoli od tveganj, nevednih zgoraj v podčlenu 17.3, izguba ali škoda na delih,
blagu ali dokumentih izvajalca, in do obsega, do katerega je to posledica tega, mora izvajalec o tem
takoj obvestiti inženirja (leta pa nemudoma, vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni, naročnika) in
nadomestiti to izgubo ali popraviti škodo do obsega, ki ga zahteva, s predhodno odobritvijo naročnika,
inženir.
Izbriše se tretji odstavek podčlena 17.4 in se nadomesti z besedilom:
Ko inženir prejme to nadaljnje obvestilo, mora nemudoma, vendar najpozneje v roku 3 dni, obvestiti
naročnika in ukrepati v skladu s podčlenom 3.5 [Odločitve], da uskladi ali določi te zadeve.
Člen 19 – Višja sila
19.6 Neobvezen odstop od Pogodbe, plačilo in razrešitev
Izbriše se besedilo drugega odstavka podčlena 19.6 do alinej in se nadomesti z besedilom:
Pri taki prekinitvi inženir, v soglasju z naročnikom in izvajalcem, določi vrednost do tedaj opravljenih
del in izda Potrdilo o plačilu, ki mora vsebovati:
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Člen 20– Zahtevki, spori in arbitraža
20.1 Zahtevki izvajalca
Prvemu odstavku podčlena 20.1 se doda besedilo:
Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 5 delovnih dni, obvestiti
naročnika.
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:
Primerno utemeljen zahtevek temelji na: cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob
upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri
in potrdi inženir.
20.3 Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov
Besedilo alineje (d) podčlena 20.3 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
(d) če se stranki ne uspeta sporazumeti o imenovanju nadomestne osebe v roku 14 dni po datumu, ko
je edini član ali eden od treh članov odpovedal sodelovanje ali je nezmožen za sodelovanje, kar je
lahko posledica smrti, nesposobnosti, odpovedi ali prenehanja dolžnosti,
20.4 Prejem odločitve Komisije za reševanje sporov
Besedilo prvega stavka petega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in se nadomesti z besedilom:
V roku 28 dni po prejemu takega sporočila ali v nekem drugem roku, ki ga lahko predlaga KRS in ga
obe stranki odobrita, mora KRS posredovati svojo odločitev, ki je argumentirana in v kateri je
navedeno, da se nanaša na ta člen.
20.6 Arbitraža
Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 20.6 in se nadomesti z besedilom:
Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni
postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti na naslednji način:
(a) z arbitrom posameznikom, imenovanim na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pod
stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, ki se hkrati šteje za arbitražo,
pristojno za dokončno rešitev nastalega spora
(b) po slovenskem pravu brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, če sporna vprašanja
niso urejena v pogodbi, FIDIC (Rdeča knjiga), Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, prva izdaja 1999, slovenski prevod 2001, če ti niso
spremenjeni z dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, ki se prav tako uporabijo
(c) v postopku, ki bo potekal v slovenskem jeziku
(d) v Ljubljani
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IV. Druge naloge
> Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu
Inženir bo izvajal tudi naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in bo za to ustrezno
ekipiran. Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005).
Inženir mora po pooblastilu naročnika izvajati tudi ostala dela, ki izhajajo iz Uredbe o
zagotovljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in jih je
zavezan izvajati naročnik.
- Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi
izvajanja)
• usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju
odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela
ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki
se izvajajo hkrati ali zaporedno
• usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in
samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri
delu ter da ravnajo po varnostnem načrtu
• izdelava ali zagotovitev, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in
dokumentacije s spremembami na gradbišču
• zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati
ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem
preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu
• preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane
aktivnosti
• zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in
osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče
• zagotovitev pravočasnega podpisa sporazuma o skupnem in varnem delu na
gradbišču
• vodenje ustrezne in potrebne dokumentacije
• opravljanje vseh ostalih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki
jih narekuje veljavna zakonodaja in ki niso eksplicitno navedene v predmetni
razpisni dokumentaciji.
> Uvedba izvajalca gradnje v delo
> Skrb za predajo garancij, priprava in uskladitev vzorcev vmesnih računov in končnega
obračuna
• skrb, da izvajalec gradnje preda garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v
pravočasnem roku
• skrb, da izvajalec gradnje podaljša garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v
pravočasnem roku (če je to potrebno)
• skrb, da naročnik po pridobitvi garancije za dobro in pravočasno izvedbo del vrne
garancijo za resnost ponudbe
• priprava in posredovanje izvajalcu gradnje vzorcev vmesnih računov in končnega
obračuna
> Pregled dodatnih načrtov (vključno z delavniškimi risbami)
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> Izvajanje nadzora nad morebitnimi novimi detajlnimi predlogi izvedbe, ki jih zahtevata
inženir in naročnik in ki ne zahtevajo spremembe gradbenega dovoljenja
> Pregled tehnične dokumentacije
Izbrani izvajalec gradnje bo izdelal tehnično dokumentacijo (PID, POV in PVE) za
celoten projekt »izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja«.
Dolžnosti inženirja pri tem so:
• sodelovanje z izvajalcem pri pridobivanju in izdelavi tehnične dokumentacije
• zagotovitev, da so vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno
odobrene s strani projektanta, Inženirja, pooblaščenega zastopnika naročnika,
naročnika in po potrebi pristojnega ministrstva, vnesene v PID
• skrb, da bo izvajalec dokazno vodil dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse
spremembe projekta
• pregled osnutkov tehnične dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji
ter pripombe
• pregled celotne tehnične dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje
• sestava poročila o pregledu tehnične dokumentacije za potrebe zastopnika naročnika
in naročnika
• podpis PID
Inženir mora za opravljanje zgoraj navedenih nalog preskrbeti osebje z ustrezno
izobrazbo in primernimi delovnimi izkušnjami.
> Pregled zavarovanja gradbišč
• pregled načrta organizacije gradbišča s poudarkom na varnostnem načrtu ter določitvi
posebno nevarnih del, ki morajo potekati točno po potrjenem vrstnem redu izvajanja
del
• priprava in zagotovitev podpisa dogovora o skupnem varstvu pri delu na gradbišču
med vsemi izvajalci gradbenih del
• izvedba dokazne proučitve usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih
delih
• sprotno pregledovanje zavarovanja gradbišča skupaj z vodjo gradbišča ter
pooblaščenim zastopnikom naročnika in naročnikom pred začetkom in med
izvajanjem gradbenih del
> Nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih
opreme
• pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete (QA&QC) za
vse faze realizacije projekta, ki jih mora predložiti izvajalec gradenj
• kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete (QA&QC) v vseh fazah
realizacije projekta
• spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in
morebitnih alternativnih materialov
• izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in
preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba
• pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem
• spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v
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skladu s potrjenim projektom betona izvajalcev
• pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov,
opreme in inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev
• pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o
kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt
• pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve,
vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring …);
• pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o
kvaliteti vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij
• pregled čiščenja gradbišča po končanih delih
• skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo.
Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora Inženir
dokazno zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in
inštalacije predložijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se štejejo izjave o
skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo (in
se ne nanašajo le na preiskušance).
Prav tako mora Inženir na zahtevo pooblaščenega zastopnika naročnika in/ali naročnika
sodelovati s pooblaščenim zastopnikom naročnika in naročnikom pri izvajanju izredne
kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred
gradnjo ali vgrajenih).
> Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaž
• pregled podrobnega terminskega plana izvedbe del, ki ga izdela izvajalec, po potrebi
korigiranje, pisna potrditev in predlog naročniku v potrditev (v roku 10 dni od
prejema terminskega plana od izvajalca)
• terminski plan izgradnje mora biti usklajen s pooblaščenim zastopnikom naročnika
in naročnikom, ki ga tudi potrdi
• pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika
• pregledovanje in potrjevanje knjige obračunskih izmer
• nadzor in kontrola rokov izvajalca gradenj, dobav in montaž in vseh ostalih
aktivnosti do finančnega zaključka objekta
• tedensko pisno obveščanje pooblaščenega zastopnika naročnika in naročnika o
realizaciji dogovorjenih rokov in o napredovanju del
Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo določila FIDIC.
> Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi in inštalacijah
• zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo
• kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo
dovoljenj za poskusno obratovanje in uporabo
• kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času poskusnega obratovanja
• kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter pred
primopredajo objekta
• kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacije napak.
Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z odgovornim
vodjem del in odgovornim vodjem gradbišča.
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Poleg Inženirja ima tudi pooblaščeni zastopnik naročnik in/ali naročnik možnost podati
svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti, kar realizira Inženir.
Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbeni dnevnik in v
zapisnikih operativnih sestankov.
> Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja
• asistiranje in nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu gradnje, da bo izvajalec po
pooblastilu naročnika izvedel vse potrebne aktivnosti po Zakonu o graditvi objektov,
ki so za pridobitev uporabnega dovoljenja predpisane naročniku in izvajalcu
• organizacija pregleda kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno
dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo Inženir sopodpisal izjavo o
zanesljivosti. V pregled kvalitete bo vključil tudi pooblaščenega zastopnika
naročnika in naročnika.
• zagotovitev, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled
• pomoč naročniku pri organizaciji tehničnega pregleda, sodelovanje pri tehničnem
pregledu objekta

> Dokazovanje garantiranih parametrov
Po pridobitvi dovoljenja za poskusno obratovanje, bo moral izvajalec dokazati
izpolnjevanje projektiranih in s pogodbo definiranih tehnoloških in ostalih parametrov,
in sicer tako, da bodo izvedene garancijske meritve. Meritve bo izvajala pooblaščena
organizacija, v terminu, ki ga določi Inženir, skladno z veljavno zakonodajo in pod
vodstvom izvajalca, ob sodelovanju Inženirja, ki preveri ustreznost rezultatov z
zahtevanimi garancijskimi parametri iz pogodbe. Zapisnik o uspešnih tehnoloških
garancijskih meritvah je sestavni del zapisnika o primopredaji objekta. V tem primeru bo
Inženir izdal potrdilo o uspešno opravljenih meritvah garancijskih parametrov.
> Sodelovanje tekom spuščanja v pogon in poskusnim obratovanjem
• poskusno obratovanje je predvideno za obdobje 365 dni
• pregled in potrditev programa poskusnega obratovanja, ki ga pripravi izvajalec
gradnje, in v zvezi s tem pisno poročanje naročniku
• nadzor spuščanja v pogon in izvedba preskusov med spuščanjem v pogon in
poskusnim obratovanjem
• nadzorovanje dela izvajalca med obdobjem spuščanja v pogon in poskusnim
obratovanjem
> Izdaja potrdil o odpravi posameznih napak tekom poskusnega obratovanja in
garancijske dobe
(Predvidena 1-letna doba za reklamacijo napak se lahko podaljša, za kar Inženir ne more
uveljavljati dodatnih stroškov)
> Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in ZGO-1
Inženir bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije:
• Inženirja (zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, končni
obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev…);
• izvajalca (PID, POV, PVE, gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer, izjave o
skladnosti, končno poročilo, certifikati, geodetski video in foto posnetki novo
zgrajenih objektov in komunalne infrastrukture ter vsa ostala dokumentacija, ki jo
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zahteva ZGO, FIDIC in določila pogodbe izvajalca gradnje);
• vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.
Inženir bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje
osnovnih sredstev ter jih pripravil na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev
zadovoljeni tako računovodski standardi veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne
zahteve naročnika v zvezi s tem.
> Ostalo
• iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika
• morebitno pogajanje v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano
izven razpisnega postopka
• nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje
kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s
projektom ali deli
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DODATEK B

Predstavniki naročnika

1. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK NAROČNIKA
Pooblaščeni predstavnik naročnika:
OBČINE BREZOVICA, Tržaška 390, 1351 Brezovica:
ime in priimek: __________________________________________
delovno mesto: __________________________________________
telefon: __________________________________________
telefaks: __________________________________________
elektronski naslov: __________________________________________
2. OSEBJE, OPREMA, OBJEKTI IN STORITVE DRUGIH, KI JIH PRESKRBI NAROČNIK
V skladu s projektom naročnik ni dolžan izvajalcu preskrbeti osebja, opreme, objektov in storitev drugih.
Na območju gradbišč bo inženirju na voljo v brezplačno uporabo ustrezen prostor z vso osnovno opremo, ki ga je
dolžan preskrbeti izvajalec gradnje.
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DODATEK C
Pogoji plačila
1. POGOJI PLAČILA
Opravljena dela po pogodbi bo inženir obračunaval na podlagi mesečnih računov, ki jih inženir izstavi
v roku 5 dni od potrditve predloga mesečne situacije izvajalca gradnje za pretekli mesec.
Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli:
Vrednost (mesečnega) računa = pogodbena vrednost te pogodbe x delež napredovanja del
gradnje*
*Delež napredovanja del gradnje = znesek opravljenih del gradnje za tekoči mesec / celotna
pogodbena vrednost investicije.
Podlaga za izplačilo je pozitivna ocena naročnika.
Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano in naročniku dostavljeno mesečno
poročilo, ki ga je inženir dolžan v pisni obliki izročiti naročniku ob izstavitvi računa. Poročilo mora
vsebovati:
- opis in količina izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem
predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih
aktivnostih,
- navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, skupno število ur, ki so bile potrebne za
izvedbo teh aktivnosti po posameznih vključenih kadrih,
- realizacijo sklepov tedenskih operativnih sestankov,
- informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s
strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo,
- informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti,
- druge informacije pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga,
- opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za
izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.
V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz računa, ga zavrne v spornem delu, v
nespornem delu pa plača.
Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik
lahko plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način
kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06, 16/08, 19/10, 18/11 odslej ZJN-2). Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
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Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih
podizvajalcev, ki jih bo izvajalec predhodno potrdil.
Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno
razvidno naslednje:
-

del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

-

del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

-

izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili
za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

-

izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

-

izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

in ostale vsebine iz 71. člena ZJN-2.
Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo naročniku v roku 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe
predložil soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

2. NAČIN PLAČILA
Končni račun za opravljena dela se izstavi najkasneje v 30. koledarskih dneh po zaključku vseh del, ki
so predmet pogodbe.
Naročnik bo izvedel plačilo 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa s priloženo specifikacijo
opravljenih del.
Rok za plačilo začne teči od datuma uradnega prejema zahtevka za izplačilo in pravilno izstavljenega
računa s priloženo specifikacijo opravljene storitve. V primeru, da je na računu napisan krajši rok
plačila, kot je dogovorjen s pogodbo, se obveznosti poravnajo v skladu s pogodbeno določenim
načinom in rokom plačila.
3. SPREMEMBA CENE
Inženir se je podrobno seznanil z razmerami na trgu in terenu in ta svoja spoznanja, vključno z vsemi
podražitvami, vključil v ponudbeno ceno, zato je cena za navedena dela fiksna in se ne spreminja
tekom veljavnosti pogodbe.
4. OBDAVČEVANJE
Davek na dodano vrednost je vključen v pogodbeno vrednost naročila.
Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje po stopnji 20%.
5. HONORAR
Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih honorarjev.
6. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

POGODBENIH

OBVEZNOSTI,

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pogodbena kazen in škoda so določeni v Pogodbi.

90

4. PROJEKTNA NALOGA
Uvod
Občina Brezovica se oskrbuje z vodo iz zajetja Virje, iz vrtine v Vnanjih Goricah in delno iz
Ljubljanskega vodovodnega sistema. Glavni vodni vir predstavlja zajetje Virje. Vrtini v Vnanjih
Goricah ima izdatnost do 5 l/s, dovod vode iz Ljubljanskega vodovodnega sistema pa je količinsko
omejen zaradi dimenzij obstoječega vodovodnega omrežja in tlačnih razmer v vodovodnem omrežju.
Za izkoriščanje vode iz zajetja Virje je pridobljeno vodno dovoljenje, ki dovoljuje odvzem 20 l/s vode
oz. 630000 m3 leto.
Za zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo na območju občine Brezovica je potrebno zagotoviti stalno
kvaliteto vode v zajetju Virje. V perspektivi je predvideno povečanje zajetih količin vode na območju
Virja na skupno 40 l/s vode.
Glede na trenutno kvaliteto vode na zajetju Virje bo potrebno celotne zajete količine vode pred
distribucijo v vodovodno omrežje ustrezno pripraviti.
Pri izdelavi projekta je treba upoštevati izdelano projektno dokumentacijo: Dograditev in
rekonstrukcija vodovodnih sistemov na povodju Zg.in Sr. Ljubljanice, vodovod občine Brezovica, št.
načrta 300/D-10-IDZ, Komunala projekt d.o.o., maj 2011.
Obstoječe stanje
Vodo na Virju se iz vrtine Vv-1/86 črpa neposredno v omrežje s potopno črpalko. V objektu ob
črpalnem jašku se vodo dezinficira s plinskim klorom. Ob dežju je običajno povečana motnost vode.
Za črpanje vode je v vrtino vgrajena potopna črpalka. Iz vrtine se črpa od 16 do 24 l/s vode. Dinamični
nivo vode je od 287 do 284 m n.m., črpalka je vgrajena na nivo 275 m n.m. Izhodni tlak črpalke je od
6.1 do 6.3 bar. Za pokrivanje dnevnih nihanj porabe se voda akumulira v vodohranih na vodovodnem
omrežju.
Predvidena ureditev
V obstoječo vrtino Vv-1/86 je treba predviditi novo črpalko ustrezne kapacitete, da bo tlak na filtrih
ustrezen.
S črpalko se črpa razpoložljive količine vode v vrtini Virje Vv-1/86 preko grobih filtrov (100-200
mikronov) na ultrafiltracijske module. Preko modulov naj voda odteka voda v zbirni bazen očiščene
vode cca (500 m3). Zmogljivost vodarne mora biti 30 l/s vode z možnostjo povečanja na 40 l/s.
Pred dotokom v bazen očiščene vode se po potrebi vodo dezinficira s plinskim klorom, predvsem
zaradi zagotavljanja dezinfekcije obstoječega vodovodnega omrežja. V filtrirnem objektu se nameni
prostor tudi za eventuelno UV napravo.
Iz rezervoarja se vodo črpa v vodovodno omrežje. Za črpanje vode v omrežje se naj predvidi blok
vgradnih črpalk, katere skupna zmogljivost je enaka maksimalni urni porabi v letu vključno z
požarom. Črpalke morajo biti regulirane s frekvenčniki na stalni izhodni tlak v omrežju. Po izhodu iz
črpalne naprave se naj priključek izvede na na obstoječ vodovod DN 250 (PVC).
Telemetrija:
Objekti morajo biti med seboj povezani tako, da se nadzor in upravljanje vseh naprav v objektih izvaja
iz ene lokacije v vodarni. Telemetrijski podatki se naj pošiljajo iz enega mesta v nadzorni center
upravljalca.
Komunikacijske povezave med med objekti se morajo izvajiti po optični povezavi.
Elektro agregat:
V objektu je treba pripraviti prostor za investitorjev prevezni elektro agregat 128 kVA.
Objekti:
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Vsi objekti morajo biti ograjeni. Dvorišče pri vodarni mora zagotavljati vsaj 2 PM. Dvoriščna vrata pri
vodarni morajo biti viseče izvedbe, odpirati se morajo daljinsko.
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5. SKUPNA PONUDBA IN PONUDBA S PODIZVAJALCI
OPOMBA:
TO SOGLASJE MORAJO PREDLOŽITI VSI PODIZVAJALCI, S KATERIMI BO GLAVNI
IZVAJALEC KOT PREVZEMNIK JAVNEGA NAROČILA SODELOVAL PRI IZVAJANJU
JAVNEGA NAROČILA. IZJAVO MORAJO PODATI VSI PODIZVAJALCI

Soglasje podizvajalca za neposredna plačila
Spodaj podpisani podizvajalec __________________________ (firma in sedež podizvajalca; matična
št.), ki ga zastopa ______________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika oz. druge osebe,
ki je upravičena za dajanje izjav v imenu podizvajalca) podaja predmetno
SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM.
Soglašamo, da naročnik ___________________________ (firma in sedež naročnika) namesto
glavnega
izvajalca,
s
katerimi
sodelujemo
pri
izvajanju
javnega
naročila
________________________________________, za izvedbo katerega je bila med naročnikom in
glavnim izvajalcem dne _______ sklenjena _________________ (navesti naziv pogodbe), poravna
naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega
naročila.
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PRILOGA št. E/1

SKUPNA PONUDBA
V primeru skupne ponudbe je potrebno za tem listom poleg akta o skupnem nastopu (glej točki 2.3.
in 2.2.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem
nastopu posebej:
- izjavo o registraciji (glej točko 2.5.1, priloga št. D/4);
- izjavo o nekaznovanosti ponudnika (glej točko 2.5.2, priloga št. D/5);
- izjavo o nekaznovanosti zakonitega zastopnika ponudnika (glej točko 2.5.3, priloga št. D/5a);
- izjavo izvajalca, da ni v kazenskem postopku (glej točko 2.5.2, obrazec D/6);
- izjavo zakonitega zastopnika izvajalca, da ni v kazenskem postopku (glej točko 2.5.3, obrazec D/6a);
- soglasje izvajalca za pridobitev osebnih podatkov (glej točko 2.5.4, priloga št. D/7),
- izjavo izvajalca (glej točko 2.5.5, priloga št. D/8);
-izjavo ponudnika, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je tako dovoljenje potrebno (glej
točko 2.5.6, priloga št. D/9)
- izjavo izvajalca in potrdilo vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, da ni imel
blokiranih transakcijskih računov (glej točko 2.6.1, priloga št. D/10),
- izjavo izvajalca (glej točko 2.6.2., priloga št. D/11),
- izjavo ponudnika (glej točko 2.8.1. do 2.8.5., obrazec D/17);
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PRILOGA št. E/2
PONUDBA S PODIZVAJALCI
V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno za tem listom predložiti:

- izjavo o registraciji (PRILOGA D/4);
- izjavo o nekaznovanosti podizvajalca (PRILOGA D/5);
- izjavo o nekaznovanosti zakonitega zastopnika podizvajalca (PRILOGA D/5a);
- izjavo podizvajalca, da ni v kazenskem postopku (PRILOGA D/6);
- izjavo zakonitega zastopnika podizvajalca, da ni v kazenskem postopku (PRILOGA D/6a);
- soglasje za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA D/7);
- izjavo podizvajalca, (PRILOGA D/8);
- izjava podizvajalca, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je tako dovoljenje potrebno
(PRILOGA D/9);
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PRILOGA št. E/3
PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:
NASLOV:
KONTAKTNA OSEBA:
TELEFON:
TELEFAKS:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA:
ŠT. TRANSKACIJSKEGA RAČUNA:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:
OPOMBA:
Obrazec je treba izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA št. E/4
IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI UVEDBO
NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,

izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega podizvajalca, ki
ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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PRILOGA ŠT. E/5
IZJAVA PODIZVAJALCA
OPOMBA: Podizvajalec je vsaka pravna ali fizična oseba (s.p.), ki sodeluje pri izvedbi javnega
naročila, pa ni zaposlen pri ponudniku.
V zvezi z javnim naročilom »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po
Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop,
podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«, objavljenega na Portalu
javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št. objave _____________,
izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z
deli v vrednosti ________________________EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Podizvajalec:

Žig in podpis:

98

6. FINANČNA ZAVAROVANJA
PRILOGA št. F/1
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke (izdajatelja garancije):

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija številka:
V skladu z oddajo javnega naročila po odprtem postopku »Storitve inženirja po pogodbenih določilih
FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno vodo v
porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica«,
objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem listu EU pod št.
objave ______________,
je za potrebe naročnika (t. j. upravičenca iz te garancije) Občina Brezovica, Tržaška cesta 390,
Brezovica pri Ljubljani, ponudnik __________________________dolžan za resnost svoje ponudbe na
javnem razpisu priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10 % ponudbene vrednosti brez DDV,
kar znaša ______________________ EUR.
Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali
naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku
navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in
navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen izdajatelju in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje in
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3. original Garancije št. ___________
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) in dokler izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z
naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje
do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če izdajatelj od upravičenca ne prejme nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do dne
____________, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali je izdajatelju vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.
Banka/Izdajatelj
(Žig in podpis)
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PRILOGA št. F/2
IZJAVA - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI

Ponudnik:
(naziv in sedež ponudnika)
izjavljam, da bom v primeru pridobitve javnega naročila »Storitve inženirja po pogodbenih
določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s pitno
vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v občini
Brezovica« predložil bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem in veljavnostjo v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
Kraj in datum: ___________

Podpis in žig ponudnika: ______________

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku »Storitve inženirja po
pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta: Oskrba
s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja vodovodnega sistema v
občini Brezovica«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2012 in Uradnem
listu EU pod št. objave ______________, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije)
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani, in izvajalcem
_____________________________ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti storitve
svetovalnega inženiringa in gradbeni nadzor izgradnje vodarne Virje s čistilno napravo, vodohranom
in povezovalnim cevovodom, v skupni vrednosti _______________________________ EUR z DDV
(z besedo__________________________________________), v roku __________________ (datum,
dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ____________________EUR, to je 10 % od skupne
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vrednosti brez DDV, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti,
količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi
delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. __________
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najpozneje do_______________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več
in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije
oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Banka/Izdajatelj

(Žig in podpis)

102

ZAVAROVALNE POLICE
Ponudnik naj predloži fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki
bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti v
skladu s 33. členom ZGO-1.
Zavarovalne police so lahko starejše od 30 dni.
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OBRAZEC PRIJAVE

OPOMBE: Obrazec na naslednji strani je treba izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v
katerem je ponudba.

Zaželeno je:
-

-

-

da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu
navesti skupno število strani v ponudbi;
da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;
da so vse strani v ponudbi podpisane s strani odgovorne osebe in ožigosane;
da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali
drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno
vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;
da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi. Vsi pregradni listi naj bodo
iste barve. Na vsakem pregradnem listu naj bo naveden naziv dokumenta oziroma ime
zahtevanega dokazila;
da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument
sestavljen iz več listov (omogočeno listanje).
da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju
Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev.
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OBRAZEC PRIJAVE

PRILOGA št. G/1

POŠILJATELJ:
______________________________
______________________________
Kontaktna oseba:________________
Telefon:_______________________
Telefaks:______________________
E-naslov:______________________

ponudba
sprememba
umik

NE ODPIRAJ – PONUDBA
(JAVNO NAROČILO »Storitve
inženirja po pogodbenih določilih FIDIC
in nadzornika po Zakonu o graditvi
objektov pri izvedbi projekta: Oskrba s
pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1.
sklop, podprojekt št. 3: Nadgradnja
vodovodnega sistema v občini
Brezovica« (izpolni vložišče naročnika):
Datum prejema:_________________
Ura prispetja:____________________
Zaporedna št. ponudbe:____________
Podpis: _________________________

NASLOVNIK:
OBČINA BREZOVICA
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica pri Ljubljani
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