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Številka: 430-1/2020 
Datum: 06.05.2020  
 
 
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, št. 14/2018), v 
nadaljevanju ZJN-3 in na podlagi objave naročila na Portalu javnih naročil, Občina Idrija, Mestni trg 1, 
5280 Idrija,  v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami 
iz te razpisne dokumentacije predložijo svojo ponudbo za oddajo naročila po odprtem postopku »Čistilna 
naprava Godovič«. 
 
 

1.1 Predmet javnega naročila 
 
Predmet javnega naročila je izgradnja nove čistilne naprave za 1000 (PE) z možnostjo razširitve,  na 
lokaciji stare ČN v območju industrijske cone Godovič. Sestoji iz podzemnega dela tlorisne dimenzije 
12,10×11,65 m in pritličja 11,90×14,25 ter nadstreška nad vhodom 1,15×2,85 m. Stavbo sestavljajo 
črpališče, zalogovnik blata, denitrifikacijska bazena 1 in 2 a in dva nitrifikacijska bazena pod nivojem 
terena ter na nivoju terena tri nadstrešnice, predčiščenje, prostor za puhala, kontrolna soba in sanitarije. 
Na vsaki dovodni kanalizacijski cevi DN 400 pred razbremenilnim objektom bodo postavljene grobe ročne 
grablje z razmikom 50 mm. Delovanje biološkega čiščenja temelji na aktivacijskem principu z uporabo 
aeracije s finimi mehurčki. Nitrifikacija je zasnovana kot nizko obremenjeni sistem z visoko vrednostjo 
starosti blata in aerobne stabilizacije blata. 
 
Izvajalec bo moral v okviru projekta izvesti vsa potrebna gradbena dela v skladu s popisom del, pripraviti 
vso potrebno projektno in ostalo dokumentacijo, izvesti poskusno obratovanje, šolanje bodočih 
upravljavcev objekta ter pridobiti uporabno dovoljenje in izvesti uspešno predajo objektov. 
 
 

1.2 Vrsta postopka 
 
Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3. 
 
Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela kot celoto.  
Variantne ponudbe niso dovoljene in jih bo naročnik izločil iz ocenjevanja ponudb 
 
 

1.3 Prevzem razpisne dokumentacije 
 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani naročnika http://www.idrija.si/. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, bodisi na lastno 
pobudo, bodisi kot pojasnilo oz. odgovor na vprašanje ponudnika. 
Obvestilo o spremembi oz. dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil. V 
primeru delne spremembe ali dopolnitve bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.  
 
 

1.4 Vprašanja, odgovori ter pojasnila  
 
Ponudniki morajo vprašanja in pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije zastavljati izključno 
preko Portala javnih naročil. Odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila bo naročnik posredoval preko 
Portala javnih naročil v zakonsko  določenem roku. Odgovori na postavljena vprašanja ter spremembe in 
dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 
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1.5 Terminski plan javnega naročila 
 

1.5.1 Rok za postavitev vprašanj:  do 02.06.2020 do 10:00 
1.5.2 Rok za predložitev ponudb:  do 10.06.2020 do 9:00 
1.5.3 Odpiranje ponudb:  10.06.2020 ob 09:30 

 
 

1.6 Rok izvedbe pogodbenih obveznosti 
 
Vsa dela morajo biti zaključena najkasneje do 01.10.2021.   
  
Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za izvedbo del v naslednjih primerih:  
- zaradi nepredvidljivih okoliščin, nastalih zaradi višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa, 
- zaradi spremembe projektne dokumentacije,  
- zaradi dodatnih del, izvedenih na pisno zahtevo naročnika;  
- zaradi prekinitve izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;  
- zaradi prekinitve izvajanja iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;  
- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z 
deli ne more pričeti ali nadaljevati;  
- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi   
  del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;  
- če je prišlo do nepričakovanih razmer na gradbišču (nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter 
fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del; 
 
 

1.7 Predložitev ponudbe 
 
Ponudnik mora do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo 
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem 
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu 
z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo 
prijavi na istem naslovu. 
 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-
CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB 
(www.nlb.si). 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo 
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto 
uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu 
ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta 
zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred 
potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka navedenega  v terminskem planu  tega javnega naročila.  Za 
oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 
»ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v 
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sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je 
naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.  
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji 
povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17
931 
 

1.8 Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni dlje od datuma, določenega za predložitev ponudb. 
Naročnik bo vse ponudbe s krajšim rokom veljavnosti zavrnil. 
 
 

1.9 Odpiranje ponudb: 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2 na dan in ob uri določeni v terminskem planu  tega javnega naročila. 
____ uri.  
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, 
samodejno prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter 
omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.  
 
                                                                                                         

 
Župan Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
 

2.1 Splošna navodila 
 

Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v skladu s temi navodili. 
 
Ponudnik mora predložiti ponudbo na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali obrazcih, ki jih izdela 
ponudnik, ki pa se po vsebini in obliki ne razlikujejo od obrazcev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik 
mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vse rubrike, jih datirati, žigosati in 
podpisati s strani pooblaščene osebe za podpis ponudbe.  
Zaželeno je: 

- da so vse strani ponudbe oštevilčene 
- da si strani v ponudbi sledijo po vrstne redu oštevilčenja in 
- da so dokumenti zloženi v skladu s tabelo iz poglavja 7 te razpisne dokumentacije 

 
Ponudnik v ponudbi kot dokazilo predloži fotokopijo dokazila, razen v primerih, ko je zahtevan dokument v 
originalu (elektronsko podpisan dokument).  
Naročnik lahko kadarkoli v postopku javnega naročila ponudnika pozove na predložitev originala, ki ga 
lahko primerja s kopijo dokumenta predloženega v ponudbi. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti 
v roku, ki ga določi  naročnik. V nasprotnem primeru bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil. 
 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so podatki in dokumenti, 
podani v ponudbi izražajo aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe).  
 
Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 
Naročnik ponudnikom ni odškodninsko odgovoren glede stroškov priprave ponudbe v primeru, da 
postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. z izbranim ponudnikom ne bo sklenil 
pogodbe. 
 
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki so zahtevana v tej razpisni dokumentaciji, ne 
izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so opredeljeni z razlogi za izključitev, jih je mogoče 
nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene 
osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali 
trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. 
 
 

2.2 Pravna podlaga 
 
Oddaja javnega naročila  se izvaja na podlagi naslednjih predpisov: 

• Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. list RS, št. 91/15, 14/18) 
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur.list RS, št.43/11, 60/11-

ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17, 72/19) 
• Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),  
• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Ur.list RS št. 69/11- UPB) 
• Gradbenega zakona GZ (Ur. list RS 61/17, 71/17-popr.) 
• Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. list RS št.61/17) 
• Zakona o varstvu okolja ZVO (Ur. list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) 

• Obligacijskega  zakonika OZ-UPB1 (Ur.list RS, št. 97/07—UPB, 64/16-odl.US, 20/18-OROZ631) 
• Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1(Ur. list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) 
• Zakon o poslovni skrivnosti ZPos S (Ur. list RS, št. 22/19) 
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• Zakon o varstvu osebnih podatkov  ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) 
• Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in področja predmeta 

javnega naročila  
 
V postopku izvedbe javnega naročila ne sme nastopati subjekt za katerega je na podlagi 35. člena ZIntPK 
podana absolutna prepoved poslovanja. V primeru nastopanja subjekta za katerega ja na podlagi določbe 
35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko 
pomenila vpliv na izvedbo postopka oz. sklenitev posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana 
določila ZIntPKin in določbe navedene v 3. odstavku 91. člena ZJN-3. V primeru kršitev navedenih določb, 
bo  naročnik takšno ponudbo  izločil. 
 
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 
6. odstavkom 14. člena ZIntPK pred sklenitvijo pogodbe pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi 
fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične 
osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno 
izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe 
oziroma ničnost pogodbe. 
 
Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 
naročila posredovati podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o    
  lastniških deležih navedenih oseb in 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 

z njim povezane družbe. 
Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva. 

 
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila 
izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne 
smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali 
Državne revizijske komisije. 
 
 

2.3 Jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo 
 
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. 
Dokazila in ostale priloge, ki jih ponudnik priloži v ponudbi, so lahko v tujem jeziku, vendar morajo biti 
uradno prevedena v slovenski jezik.  
Tehnična dokumentacija kot npr. prospekti, brošure in drugi tehnični material so lahko v ponudbi 
predloženi v tujem jeziku. 
 
 

2.4 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte 
 
Za priznanje sposobnosti gospodarskih subjektov bo  naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi 
ali tretje osebe, sprejel ESPD-Enotni evropski dokument.  ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega 
subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja 
ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo 
gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj 
razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
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Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli 
vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski 
subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.naročanje.si/ESPD/ in neposredno v obrazec vnese zahtevane podatke. 
Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v 
zvezi z navedbami v ESPD. 
 
Gospodarski subjekt mora v ESPD navesti resnične podatke, saj se v nasprotnem primeru šteje, da je 
podal lažno izjavo, kar je prekršek iz 5. točke 1. odstavka oziroma 1. točke 2. odstavka 112. člena ZJN-3, 
ki se sankcionira z globo in izločitvijo iz postopkov javnega naročanja za obdobje treh oziroma petih let. 
 
Ponudnik, ki oddaja ponudbo, v sistemu e-JN svoj ESPD obrazec naloži v razdelek »ESPD-ponudnik«, 
ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD-ostali sodelujoči«. Ponudnik , ki v sistemu e-JN 
odda ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. Obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za 
ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD-ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki ali v 
elektronski obliki podpisan .xml. 
 
 

2.5 Ponudnik  
 
Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba ali skupina oseb, ki izpolnjuje 
razpisne pogoje za oddajo ponudbe.  
 
Ponudba je lahko samostojna, skupna ali s podizvajalci. 

 
Samostojna ponudba - je ponudba, kjer nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki 
sam v celoti prevzema izvedbo naročila. 

 
Skupna ponudba - je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (partnerjev), ki 
v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo naročila.  
 
V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih 
v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije: 
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za 

zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, 
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo prevzel posamezni gospodarski subjekt v 

skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi 
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti 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 gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne 

dokumentacije, in 
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega 

naročila.  
 

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v 
poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti 
podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.  
 
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju 
te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v 
skupni ponudbi.  
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Ponudba s podizvajalci  je ponudba, kjer glavni izvajalec (ponudnik) odda del javnega naročila v izvajanje 
drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za 
ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja 
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
V kolikor bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 
-  navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 
-  kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
-  izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladu z 79. členom ZJN-3 in 
-  priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno 
vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru 
vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne 
podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 
79. členom ZJN-3 (če so ti zahtevani ) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če 
podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne 
vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  
Naročnik ne bo zavrnil podizvajalca, če bo kljub obstoju razlogov za izključitev, v skladu z devetim 
odstavkom 75. člena ZJN-3, predložil dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže 
svojo zanesljivost. 
Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih 
dneh od prejema predloga. 
 
Le če podizvajalec v skladu in na način določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva 
neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar zavezuje naročnika in 
glavnega izvajalca. 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu 
s tem členom, mora: 
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s 

strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

potrdil. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve 
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno 
revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov javnega naročanja za predpisano 
obdobje. 
 
Način nastopanja gospodarskega subjekta 
Naročnik dopušča, da gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v primeru, da v različnih 
ponudbah nastopa v različnih vlogah (kot samostojni ponudnik ali kot partner v skupni ponudbi). V kolikor 
bo ponudnik predložil več ponudb, v katerih bo nastopal v isti vlogi (kot samostojni ponudnik  ali kot 
partner v skupni ponudbi), bo naročnik vse njegove ponudbe izločil iz postopka javnega naročila.  
 
Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.  
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2.6 Ponudbena cena in plačilni pogoji  

 
Cene v ponudbi morajo  biti izražene v evrih (EUR) in morajo vsebovati vse elemente iz katere so 
sestavljene. Ponujene cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja gradnje. 
 
Ponudnik izpolni Popis del tako, da izpolni vse rubrike v stolpcu Cena /enoto mere v EUR brez DDV za 
vse navedene postavke. Vse ostale celice morajo ostati nespremenjene. 
V kolikor ponudnik ponuja popust, ga vnese v celico »popust« v Rekapitulaciji. 
Vnos cen je omejen na dve decimalni mesti. 
 
V obrazec Ponudba se vpiše končno ponudbeno vrednost brez DDV in ponudbeno vrednost z DDV. 
Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan posebej.  
Skladno s 76. a členom ZDDV-1 DDV obračuna in plača naročnik. 
 
V kolikor ponudnik cene za posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da ponudnik predmetne postavke ne 
ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. 
V kolikor ponudnik za posamezno postavko vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko 
brezplačno. 
 
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v 
skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 
 
V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški kot npr.: 

- stroški vseh  pripravljalnih in pomožnih za izvedbo pogodbenih del 
- vsi potrebni delovni odri in delovni pripomočki 
- stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z 

gradbišča 
stroški vrednosti materiala v skladu s popisom del, dobave in montaže,  

- stroški ureditve in označitve gradbišča, zavarovanje gradbišča  
- stroški za ureditev skladišča za material na gradbišču 
- stroški postavitve objektov za izvajalce in osebje na objektu ter prostora za sestanke z naročnikom ali 

drugimi izvajalci 
- stroški postavitve cestne signalizacije, zapore ceste 
- stroški priključitve na omrežje, obratovalni stroški gradbišča, stroški energije, vode, komunalnih storitev 
- stroški ravnanja z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo 
- stroški popravila morebitnih škod, nastalih na objektih, dovoznih cestah, komunalnih vodih in priključkih 

po krivdi izvajalca 
- stroški zavarovanja vseh del, gradbišča, delavcev na gradbišču 
- stroški ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom 
- stroški kontrol materialov, raziskav in atestov 
- stroški suhega in mokrega preizkusnega zagona, funkcionalna kontrola objekta in opreme, 
- stroški nastavitve in kalibracije 
- stroški izvajanja poskusnega obratovanja čistilne naprave v obdobju enega leta 
- stroški pridobitve uporabnega dovoljenja 
- stroški izdelave geodetskega posnetka 
- stroški izdelave poslovnika za obratovanje ČN in navodil za varno delo in vzdrževanje  
- stroški izdelave obratovalnega dnevnika 
- stroški teoretičnega in praktičnega usposabljanja bodočega upravljalca 
- stroški projektantskega nadzora 
- stroški opravljanja nadzora s strani upravljavca komunalnih vodov 
- stroški izdelave PID tehnične dokumentacije 

 
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. 
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Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem 
računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.  
 
Rok plačila za vsak izstavljen račun je določen na podlagi veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije. 

 

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 
zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. 
situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil. 
 
 

2.7 Rok veljavnosti ponudb: 
 
Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni dlje od dneva določenega za oddajo ponudb. Ponudbe, ki bodo 
vsebovale krajši rok od zahtevanega, bodo izločene. 
Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da 
odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb.  
 
V primeru, da zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik od ponudnikov zahteva, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Ponudnik 
lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo zavarovanje za resnost ponudbe, če je 
bilo le-to zahtevano. 
 
 

2.8 Neobičajno nizka ponudba 
 

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka 
glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo v skladu s 86. 
členom ZJN-3 od ponudnika pisno zahteval pojasnilo glede podatkov in utemeljitev o elementih ponudbe, 
za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Te 
podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: 
a)  ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje; 
b)  izbrane tehnične rešitve ali izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo blaga, 

izvajanje storitev ali izvedbo gradenj; 
c)  izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik; 
d)  izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona; 
e)  izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev; 
f)   možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč. 
Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil, če predložena 
dokazila ne bodo zadostno pojasnila nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se bodo 
upoštevali  elementi iz prejšnjega odstavka. 
 
 

2.9 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 
 
Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse 
ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila. 
 
 

2.10 Zmanjšanje obsega naročila 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da obseg razpisanih del zmanjša, ne da bi zato moral navajati razloge. 
Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. 
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2.11 Dopolnjevanje  in pojasnjevanje ponudb 

 
Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe postopal skladno z določili 89. člena ZJN-
3. 
 
Če bodo  informacije ali dokumentacija, ki jih bodo morali predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali 
napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik zahteval, da gospodarski 
subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali jih dopolnijo, popravijo oz. pojasnijo 
ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z 
načeloma enake obravnave in transparentnosti.  
 
Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove 
ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta 
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne 
elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je 
mogoče objektivno preveriti.  
Če gospodarski subjekt ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ga ne bo dopolnil, popravil ali 
pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega 
ocenjevanja. 
 
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni 
dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, 
razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v 
okviru meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila 
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe 

glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 
 

Na glede na prejšnje navedbe pa sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto 
brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do 
računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko 
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto 
brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne 
matematične operacije.  
Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
 

2.12   Zaupnost postopka in podatkov 
 

Podatki oz. dokumenti, ki jih bo ponudnik označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni 
samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v 
postopek javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih 
podatkov. 
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz 
ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.  
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi tudi dokumente ali poslovne podatke, ki niso zajeti v 
nobenem javnem registru ali podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot 
zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v 
katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot 
takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov 
in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami 
izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne 
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sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali 
poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi 
drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil 
kot take. 
Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, 
določenega za odpiranje ponudb. 
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila 
javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. 
 
 

2.13   Odločitev o oddaji naročila 
 
Naročnik bo o sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudnike in kandidate obvestil tako, da bo Odločitev 
o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil.  
 
Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Ponudniki so dolžni sami spremljati 
objave odločitev na Portalu javnih naročil. 
 
Če se v objavi odločitve na Portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k 
sodelovanju, bo naročnik odločitev vročil v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan 
odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavil na Portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za 
predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti 
po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo 
odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.  
 
 

2.14   Sklenitev pogodbe in sprememba pogodbe 
 
Naročnik bo izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega 
zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja 
naročniku. 
 
Če se izbrani ponudnik v desetih (10) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval 
in naročniku ne bo vrnil podpisane pogodbe, lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od 
ponudbe. 
 
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik svojo ponudbo umaknil, bo 
naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki 
je odstopil od ponudbe.  
 
S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe. 
 
V skladu s 95. členom ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega 
postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov: 

a) če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi 
z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo 
določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih 
sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene 
spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali 
okvirnega sporazuma; 

b) za dodatne gradnje, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v 
prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:  
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- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali 
interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega 
javnega naročila, ter  

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov; 
c) če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba 

ne spreminja splošne narave javnega naročila; 
d) če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica 

enega od naslednjih razlogov:  
- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko; 
- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za 

zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni 
razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, 
vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih 
bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona; 

e) če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. 
 
V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne 
pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih 
sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega 
naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje 
dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi 
cenami. 
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se 
zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na 
prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od 
naslednjih pogojev: 
 

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili 
udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot 
tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še 
druge udeležence; 

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist 
izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi; 

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila; 
- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki. 

 
 

2.15   Dodatno naročilo 
 
Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do 
spremembe pogodbe brez novega postopka javnega naročanja, na način in pod pogoji, določenimi v ZJN-
3.  
 

2.16   Pravno varstvo  
 
Ponudniku je pravno varstvo  zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja ZPVPJN (Ur. l. RS 43/2011 in spremembe). 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila 
k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v 
razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali 
pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo 
v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od 
dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če 
se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 
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Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje 
javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali 
ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo 
določa 14. člen ZPVPJN. 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine kot jih določa 15. člen ZPVPJN. 
 
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino 
objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni 
ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. 
Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano 
kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, 
na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. 
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino objave, povabila k oddaji ponudb ali razpisno 
dokumentacijo  priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR. 
 
Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki 
Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model  
11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk ja zaporedna številka objave na Portalu javnih naročil, 
zadnji dve številki, pa pomenita oznako leta). 
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 
povratnico.  
 
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. 
 
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana 
oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil 
potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od 
prejema s sklepom zavrže. 
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3. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 
 
 
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki 
izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v 
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri 
njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena 
ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.  
 
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so 
opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi 
tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). 
 
 
3.1 Razlogi  za izključitev 
 
Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v 
postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta 
subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev, ki pomenijo obstoj izključitvenega 
razloga. 
 
3.1.1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če 

bo ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je  
članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki 
ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan izdaje potrdila 
o nekaznovanosti izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente naslednjih 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem Zakoniku (KZ-1, Ur. List RS št. 50/12-UPB in 
54/15) 
-        terorizem (108. člen KZ-1), 
-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 
-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 
-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 
-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 
-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 
-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 
-        goljufija (211. člen KZ-1), 
-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 
-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 
-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 
-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 
-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 
-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 
-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 
-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 
-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 
-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 
-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
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-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 
-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 
-        pranje denarja (245. člen KZ-1), 
-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 
-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 
-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
-        tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 
-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 
-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 
-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 
-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 
-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 
-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 
Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del III.A 
- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za vse gospodarske subjekte v ponudbi 
- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za fizične osebe (za vse osebe, ki so 
članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila 
za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). 

 
Naročnik vse ponudnike poziva, da pred oddajo ponudbe pri pristojnem organu vložijo vloge za izdajo 
potrdil o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb, saj bo naročnik kot ustrezno dokazilo 
za dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev štel vsa dokazila, ki so bila izdana v obdobju 30 dni 
pred rokom za oddajo ponudb do roka za oddajo ponudb. Potrdil o nekaznovanosti ni mogoče pridobivati 
za nazaj. V kolikor ponudniki za (vsa) potrdila ne bodo zaprosili (pravočasno), bo naročnik od njih zahteval 
lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe 
relevantni gospodarski subjekti in fizične osebe niso bili kaznovani. 
 
Naročnik glede na navedeno, ob upoštevanju sklepa Državne revizijske komisije št.: 018-129/2019 
naproša ponudnike, da predložijo potrdila o nekaznovanosti za pravne osebe in fizične osebe že ob oddaji 
ponudbe, hkrati pa ponudbi predložijo soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne in 
fizične osebe, ki bo omogočal naročniku pridobitev podatkov iz kazenske evidence. 
  
3.1.2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če 

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

 
Dokazilo:  
- Obrazec ESPD-del III.B 

 
3.1.3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko 

poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaja javnih naročil zaradi uvrstitve v 
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 
Dokazilo:  
- Obrazec ESPD-del III.D 
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3.1.4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če sta bili 
gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb 
pravnomočno odločbo pristojnega  organa Republike Slovenije ali druge države članice ali 
tretje države ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, 
počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno 
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 
Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del III.D  
 
 
3.1.5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu lahko na 

kakršenkoli  način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki so določena v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega ali 
delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X 
Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. 
  

Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del III C  
 
3.1.6 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad 

gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali 
postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali 
če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi 
druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi 
posledicami.  
 

Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del III. C 

 
Gospodarski subjekti za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev: 

- ponudnik,  
- vsi partnerji v skupni ponudbi,  
- vsi podizvajalci-ne glede na to, v kateri fazi se vključijo v izvedbo javnega naročila,  
- vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik  v skladu z 81. členom ZJN-3) 

 
Popravni mehanizem 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih 
predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega 
subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.  
Gospodarski subjekt se lahko na popravni mehanizem sklicuje tudi pri izkazovanju neobstoja razloga za 
izključitev iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS, št. U-I-
180/19-17. 
Gospodarski subjekt mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt  sprejel ukrepe v 
okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne 
bo upošteval. 
Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. 
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3.2 Pogoji za sodelovanje 

 
3.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

 
3.2.1.1 Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost opravljal pred 1.6.2018, mora 

biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila  
 

3.2.1.2 Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost začel opravljati po 1.6.2018 
(velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve navedene pod 3.2.1.1, izpolnjevati 
tudi pogoj za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena GZ in 
sicer: 

- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu 
z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter 

- imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih 
primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje 
pogoje za vodjo del po četrtem odstavku 14. člena GZ. 

 
Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum mora 
izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža. Naročnik si pridržuje pravico, da v 
fazi pregledovanja ponudb od takšnega ponudnika zahteva dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje 
navedenega pogoja.  

Za dela, ki se bodo izvajala po 1. 6. 2020, bo moral izbrani ponudnik ves čas izvajanja del izpolnjevati 
pogoj za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 14. člena GZ. 
 
Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del IV.A 
- Obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi 

 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik,  
- vsi partnerji v skupni ponudbi,  
- vsi podizvajalci-ne glede na to, v kateri fazi se vključijo v izvedbo javnega naročila 

 
Partnerji in podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. 
 
 
3.2.2 Ekonomski in finančni položaj 
 
3.2.2.1 Gospodarski subjekt v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila ni imel blokiranih 

transakcijske računov (velja za vse transakcijske račune, pri vseh poslovnih bankah, pri 
katerih ima odprte transakcijske račune) 

 
Dokazila: 
- Obrazec ESPD-del IV.B 
- Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte transakcijske račune o 

neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb ali 
obrazec BON-2, ki ne smejo biti starejši več kot 30 dni od roka za oddajo ponudb  

 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik,  
- vsi partnerji v primeru skupne ponudbe 
- vsi podizvajalci 
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3.2.2.2     Gospodarski subjekt mora imeti  na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno 

-  izdano s strani AJPES-a najmanj SB6 ali 
-  izdano s strani Standards & Poor's najmanj BBB- ali 
-  izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali 
-  izdano s strani Moody's najmanj Baa2 

 
Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del IV.B 
- Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše (obrazec S.BON-1 ali S.BON-1/P), ki ne sme biti starejša več 

kot 30 dni od roka za oddajo ponudb 
 
Tuji ponudniki morajo imeti oceno institucije, ki vodijo bonitetne ocene po pravilih Basel II. 
 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik,  
- vsi partnerji v primeru skupne ponudbe 

 
 
3.2.2.3 Gospodarski subjekt mora izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (za katera so 

izdelani in dostopni računovodski izkazi v uradnih evidencah AJPES-a) povprečni čisti 
letni prihodek v višini najmanj 600.000,00 EUR. V kolikor ponudnik posluje krajše obdobje 
od zahtevanega, se upošteva pogoj sorazmerno glede na obdobje poslovanja.  

 
Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del IV.B 
- Letni računovodski izkazi  

 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik ali 
- eden od partnerjev v skupni ponudbi ali 
- partnerji v primeru skupne ponudbe kumulativno 

 
 

3.2.2.4 Gospodarski subjekt bo imel ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje 
odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z 
opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet tega naročila, za kritje 
zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 EUR. 

 
Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del IV.B 
- Kopija zavarovalne police 
 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik,  
- vsi partnerji v primeru skupne ponudbe 

 
Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum imajo 
lahko sklenjeno zavarovanje v tujini, pod pogojem, da zavarovanje krije škodo povzročeno v Republiki 
Sloveniji. 
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3.2.3 Tehnična in kadrovska sposobnost 
 
 
3.2.3.1 Gospodarski subjekt mora predložiti ustrezne reference iz katerih bo razvidno, da je v 

zadnjih petih (5) letih pred objavo tega javnega naročila kot glavni izvajalec uspešno 
zaključil izgradnjo - vsaj ene (1) komunalne čistilne naprave  z minimalno kapaciteto 100 PE, ki ima izdano vsaj 

dovoljenje za poskusno obratovanje ali - vsaj enega (1) objekta visoke gradnje investicijske vrednosti vsaj 350.000 EUR, ki ima izdano 
uporabno dovoljenje od katere je vrednost strojno tehnološke opreme znašala vsaj 150.000 
EUR. 

 
Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del IV.C 
- Obrazec Seznam referenc ponudnika 
- Obrazec Referenčno potrdilo -  za vsako navedeno referenco - potrjeno s strani naročnika/investitorja 

referenčnega dela 
 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik,  
- partnerji v skupni ponudbi - kumulativno 
- ponudniki v ponudbi s podizvajalci  - kumulativno 

 
Za objekte v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi v kateri objekt obratuje. 
 
V kolikor se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje ali podizvajalce, mora ponudnik 
zagotoviti, da bodo navedeni partnerji/podizvajalci tudi dejansko sodelovali pri izvedbi tistih delov posla, 
za katere je navedena referenca. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri pri investitorju in jih ne upošteva v kolikor 
le-teh ne bo možno pridobiti  oz. preveriti (preverba istovrstnosti in obsega referenčnih del in referenčne 
vrednosti posla). 
 
3.2.3.2 Gospodarski subjekt mora imenovati vodjo del, ki mora v skladu z GZ izpolnjevati naslednje 

pogoje: 
- opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik 

aktivnih vodij del pri IZS 
- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen mora imeti strokovni izpit 

za vodjo del) 
- ima izobrazbo najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo  ali 

višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov  
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje 

manj zahtevnega objekta (oznaka VZ,VM),  
- mora predložiti dve (2) referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za 

oddajo tega javnega naročila kot odgovorni vodja del oziroma vodja del   - vodil  in uspešno zaključil izgradnjo dveh (2) komunalno čistilnih naprav  z 
minimalno kapaciteto 100 PE, ki imajo izdana vsaj dovoljenja za poskusno 
obratovanje ali - vodil vsaj dva (2) postopka za izdajo poskusnega obratovanja komunalnih čistilnih 
napravah (SBR-pretočna) minimalne kapacitete 100 PE. 
 

Vodja del mora biti na gradbišču prisoten najmanj 2 uri dnevno, 2x tedensko ter na vseh koordinacijskih in 
operativnih sestankih. 
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Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del IV.C 
- Izpisek iz spletne strani imenika IZS 
- Obrazec Seznam referenc vodje del 
- Obrazec Referenčno potrdilo vodje del -  za vsako navedeno referenco- potrjeno s strani 

naročnika/investitorja referenčnega dela 
 

 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik ali  
- partner v skupni ponudbi ali 
- podizvajalec 

 
Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim 
delodajalcem  podpisano podizvajalsko pogodbo. V kolikor je strokovni kader samozaposlen, mora imeti 
ponudnik sklenjeno podizvajalsko pogodbo z njim. 
Če izvajalec med izvajanjem javnega naročila zamenja strokovni kader, ga mora nadomestiti s kadrom, ki 
izpolnjuje iste zahteve glede priznanja sposobnosti, kot so bile zahtevane za strokovni kader v objavi 
predmetnega javnega naročila. 
 
Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje, ne more več opravljati funkcije 
vodje del, razen, če je registriran za dejavnost. 
 
 
3.2.3.3 Gospodarski subjekt mora razpolagati s strokovnim kadrom, ki izpolnjuje pogoje za vodjo 

gradnje po GZ in izpolnjuje naslednje pogoje: 
- bo imel ob sklenitvi pogodbe z naročnikom naziv pooblaščeni inženir gradbene stroke ali ima 

izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v Imenik 
aktivnih vodij del pri IZS; 

- je v delovnem razmerju pri izvajalcu gradnje; 
- izpolnjuje pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj 

zahtevnega objekta (VZ, VM) in 
- mora predložiti dve (2) referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za 

oddajo tega javnega naročila kot odgovorni vodja gradnje oziroma vodja gradnje   - vodil  in uspešno zaključil izgradnjo dveh (2) komunalno čistilnih naprav  z 
minimalno kapaciteto 100 PE, ki imajo izdana vsaj dovoljenja za poskusno 
obratovanje ali - vodil vsaj dva (2) postopka za izdajo poskusnega obratovanja komunalnih čistilnih 
napravah (SBR-pretočna) minimalne kapacitete 100 PE. 
 

Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del IV.C 
- Obrazec Seznam referenc vodje gradnje 
- Obrazec Referenčno potrdilo vodje gradnje -  za vsako navedeno referenco- potrjeno s strani 

naročnika/investitorja referenčnega dela 
- Obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi 
- Izpisek iz imenika IZS 
 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik ali  
- partner v skupni ponudbi, ki v finančnem smislu prevzema največji obseg 

 
Vodja gradnje mora biti na gradbišču prisoten najmanj 3× tedensko po najmanj 4 ure dnevno ter na vseh 
koordinacijskih sestankih. 
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Strokovni kader, ki prispeva reference, mora pri predmetnem javnem naročilu opravljati funkcijo vodje 
gradnje. 
 
Vodja del in vodja gradnje je lahko ista oseba, v kolikor izpolnjuje pogoje za vodjo del in vodjo gradnje.  
 
Tuji kandidati s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum lahko 
vodjo gradnje zagotovijo na pogodbeni podlagi na način, da z delodajalcem strokovnega kadra sklenejo 
podizvajalsko pogodbo. 
 
3.2.3.4 Gospodarski subjekt mora razpolagati  z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila 

izvajal funkcijo vodje del-za področje strojništva, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja strojništva in biti vpisan v Imenik 

aktivnih vodij del pri IZS,  
- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj 

zahtevnega objekta ali vodenje posameznih del na zahtevnih ali manj zahtevnih objektih (VZ,VM) ali 
vodenje posameznih del na manj zahtevnih objektih (VNP) 

- mora predložiti dve (2) referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za 
oddajo tega javnega naročila kot odgovorni vodja posameznih del oziroma vodja 
posameznih del  za področje strojništva - vodil  in uspešno zaključil izgradnjo dveh (2) komunalno čistilnih naprav  z 

minimalno kapaciteto 100 PE, ki imajo izdana vsaj dovoljenja za poskusno 
obratovanje ali - vodil vsaj dva (2) postopka za izdajo poskusnega obratovanja komunalnih čistilnih 
napravah (SBR-pretočna) minimalne kapacitete 100 PE. 

Dokazilo: 
- Obrazec ESPD-del IV.C 
- Obrazec Seznam referenc vodje del za področje strojništva 
- Obrazec Referenčno potrdilo vodje del za področje strojništva - za vsako navedeno referenco- 

potrjeno s strani naročnika/investitorja referenčnega dela 
- Izpisek iz imenika IZS 
 
Gospodarski subjekti, ki morajo izpolnjevati pogoj: 

- ponudnik ali  
- partner v skupni ponudbi ali 
- podizvajalec 

 
Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim 
delodajalcem  podpisano podizvajalsko pogodbo. V kolikor je strokovni kader samozaposlen, mora imeti 
ponudnik sklenjeno podizvajalsko pogodbo z njim. 
Če izvajalec med izvajanjem javnega naročila zamenja strokovni kader, ga mora nadomestiti s kadrom, ki 
izpolnjuje iste zahteve glede priznanja sposobnosti, kot so bile zahtevane za strokovni kader v objavi 
predmetnega javnega naročila. 
 
Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje, ne more več opravljati funkcije 
vodje del, razen, če je registriran za dejavnost. 
 
 
 
Tuji kandidati s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum in 
niso vpisani v imenik IZS, v ponudbi predložijo izjavo, s katero se zavežejo manjkajoče potrdilo predložiti 
do podpisa pogodbe. Strokovni kader mora predložiti tudi ustrezna dokazila, ki jih strokovni kader 
potrebuje v matični državi za opravljanje nalog za katere se prijavlja na razpis. 
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3.2.3.5 Ponudnik zagotavlja, da razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi 

(mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, 
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in predpisi ter standardi s 
področja predmeta naročila. 

 
Dokazilo: 

- Obrazec ESPD-del IV.C 
- Obrazec Izjava ponudnika o tehnični in kadrovski zmogljivosti   
- Obrazec Seznam kadrov ponudnika 

 
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: 

- Ponudnik  
- partner v skupni ponudbi kumulativno  
- s podizvajalci – kumulativno  

 
3.2.3.6 Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega 

naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.  
 
Dokazilo: 
- Obrazec Ponudba  

 
Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: 
- ponudnik ali 
- partnerji v skupni ponudbi, ki nameravajo del javnega naročila oddati podizvajalcu 
 
 
 
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih 
dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik 
predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred 
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov 
v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.   
 
Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih 
dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim 
dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih 
naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski 
sistem.   
 
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik 
namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem 
informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi 
ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi. 
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4. MERILA 
 
 
Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba. 
 
Upošteval se bo ponder: Najnižja ponudbena cena za celoten obseg javnega naročila - v EUR brez DDV 
 
V primeru, da bo naročnik prejel več ponudb z enako najugodnejšo ponudbeno ceno,  bo izveden javni 
žreb. 
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5. FINANČNA ZAVAROVANJA 

 
 

6.11 Zavarovanje za resnost ponudbe 
 

Ponudnik bo moral kot zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje v višini 20.000 EUR v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije in bo veljala  najmanj 90 
dni dlje od datuma določenega za oddajo ponudb. 
Garancijo  za  resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: 
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne 
- zavrne sklenitev pogodbe  
- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, 

določenem v razpisni dokumentaciji. 
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik od ponudnikov zahteva, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti garancije. V kolikor 
ponudnik tega ne stori, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek bančne garancije za resnost 
ponudbe, s katero razpolaga, ponudnika pa izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. 
Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem garancij morajo biti v pisni obliki.  
 
6.12 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
Ponudnik bo moral kot zavarovanje za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti bančno garancijo 
ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV  in bo veljala  
najmanj 30 dni dlje, kot je s  pogodbo določen rok za izvedbo vseh pogodbenih del. 
 
Dokazila v ponudbi ponudniku ni potrebno predložiti. Ponudnik s podpisom obrazca Ponudba potrjuje, da 
bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. 
 
Izbrani izvajalec bo moral naročniku ustrezno finančno zavarovanje predložiti v 10 dneh od podpisa 
pogodbe, v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije. 
  
Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v sledečih primerih: 
- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,   
   obsegu in roku,  
- če bo izvajalec po svoji krivdi odstopil od pogodbe,  
- če bo naročnik odstopil od pogodbe po krivdi izvajalca. 
 

 
6.13 Zavarovanje za odpravo napak 
 
Ponudnik bo moral kot zavarovanje za  odpravo napak  predložiti bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV  in bo veljala še najmanj 30 dni 
po izteku garancijskih rokov, skladno s pogodbo. 
 
Dokazila v ponudbi ponudniku ni potrebno predložiti. Ponudnik s podpisom obrazca Ponudba potrjuje, da 
bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. 
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje ob primopredaji del naročniku izročiti ustrezno finančno 
zavarovanje, v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije. 
Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi se šteje, da dokončen 
prevzem del po pogodbi ni izvršen. 
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6. PREDMET NAROČILA 

 
 
6.1 Obstoječe stanje 
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod naselja Godovič je trenutno urejeno z obstoječo čistilno 
napravo kapacitete 500 PE, ki pa je preobremenjena in v zelo slabem stanju. Na trenutno ČN je 
priključenih 630 PE 
Obstoječa čistilna naprava je postavljena na parceli št. 1143/14, dostop poteka po poti na parceli št. 
1143/24 preko parcele št. 1143/27  na lokalno cesto LC 226 011 na parceli št. 1528. Tlorisne dimenzije 
objekta so 14,50 × 11,15 m. 
V obstoječem objektu ni mogoče izvesti povečanja čistilne naprave za potrebnih 500 PE, zato se poleg 
obstoječe predvidi nova čistilna naprava za 2 × 500 PE. 
 
6.2 Uvod 
Nova zazidalna območja na območju Godoviča bi lahko omogočila zidavo do 80 hiš oziroma 240 PE. 
Obremenitev bodoče industrijske cone se ocenjuje na 200 PE. V kolikor bi se na nov čistilno napravo  
priključili še ostali deli naselja Godovič, to pomeni maksimalno dodatnih 120 PE.  
Predlagana rešitev predvideva izgradnjo čistilne naprave 1000 PE z možnostjo razširitve. Projektirana 
čistilna naprava je načrtovana v sistemu dveh vzporednih liniji 2 x 500 (PE). Po izgradnji se obstoječa ČN 
poruši. 
 
6.3 Nova čistilna naprava 
Sestavljena je iz podzemnega dela tlorisne dimenzije 12,10×11,65 m in pritličja 11,90×14,25 ter 
nadstreška nad vhodom 1,15×2,85 m. Kota pritličja je na koti 569,00 n.m. Najvišja točka pa je na koti 
575,753. Streha je dvokapna z naklonom 30°, sleme je orientirano v smeri SZ-JV. 
Stavba je zasnovana kot stenasta konstrukcija, pri čemer so stene podzemnega dela objekta klasične AB 
debeline 40cm vključno s temeljno ploščo objekta. Stene nadzemnega dela objekta so predvidene kot 
klasične AB debeline 20cm. Streha objekta je predvidena v dvokapni izvedbi s klasično AB ploščo 
debeline 20cm, katero podpira slemenski nosilec dimenzije b/h=30/60cm. Celotna konstrukcija je 
predvidena v betonu kvalitete C30/37. Vsi elementi so armirani z »mehko« armaturo B500B. 
Stavba je sestavljena iz črpališča, zalogovnika blata, denitrifikacijskega bazena 1 in 2 a in dveh 
nitrifikacijskih bazenov pod nivojem terena ter na nivoju terena iz treh nadstrešnic, predčiščenja, prostora 
za puhala, kontrolne sobe in sanitarij. 
V objektu ni stalnega delovnega mesta, prostori so neogrevani. 
 
Za potrebe napajanja z električno energijo je potrebno izdelati nov NN razvod kateri bo potekal od 
priključne merilnega omarice na parceli št. 1143/13 k.o. Godovič do ČN Godovič. 
  
6.3.1 Mehansko predčiščenje 
Postavljen bo nov razbremenilni objekt za zagotovitev načrtovanega dotoka odpadnih vod v ČN. Na vsaki 
dovodni kanalizacijski cevi DN 400 pred razbremenilnim objektom bodo postavljene grobe ročne grablje z 
razmikom 50 mm.  
Iz razbremenilnega objekta bodo odpadne vode naprej odtekale po ceveh DN 250 v vertikalni peskolov ø 
500 mm, globine 2,5 m, postavljen v zunanji betonski jašek. Sam peskolov bo sestavljen iz cevi PP DN 
500, upočasnjevalnega valja DN 250, mamutske črpalke DN 50 in šobe za dvigovanje vsebine pred 
zajemom. Stisnjen zrak za prezračevanje vsebine peskolova in zajem usedenega peska bo pritekal prek 
elektromagnetnih ventilov iz izpustnih cevi puhala za prezračevanje greznice. Elektromagnetni ventili bodo 
nameščeni znotraj objekta ČN.  
Useden pesek se bo prečrpaval v odvodnjevalni PP rezervoar, usedena voda bo odtekala nazaj v 
peskolov. Ujeti pesek se bo redno premeščal v ustrezni zabojnik in bo odstranjen v skladu z ustreznimi 
pravnimi določili. Mehansko predčiščena odpadna voda bo odtekala iz peskolova po ceveh DN 250 
neposredno v prvi rezervoar v objektu ČN. V tem rezervoarju bo nameščen varnostni preliv DN 300 v 
primeru okvare ali stroje loma. 
Nato se bodo odpadne vode z dvema potopnima črpalkama za umazano vodo, ki delujeta v režimu 1+1, 
črpale v objekt mehanskega pred čiščenja. Mehanski delci bodo zajeti s pomočjo strojno čiščenih vijačnih 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

grabelj z brizganjem. Nato bodo shranjeni v plastičnih posodah (kontejnerjih) s prostornino 120 l. V 
primeru morebitnega servisnega vzdrževanja strojnih grabelj bo odpadna voda te grablje obšla prek ročno 
čiščenih grabelj. Za preusmerjanje toka odpadne vode na ročne grablje bosta služili dve plastični 
zapornici. Odpadna voda bo tekla dalje preko razdelilnega objekta v denitrifikacijski del ČN. V razdelilnem 
objektu bo mogoče zapreti tok na posamezni liniji čistilne naprave (npr. v primeru servisa, menjave delov 
ipd.). 
 
6.3.2 Biološko čiščenje 
Delovanje biološkega čiščenja temelji na aktivacijskem principu z uporabo aeracije s finimi mehurčki. 
Nitrifikacija je zasnovana kot nizko obremenjeni sistem z visoko vrednostjo starosti blata in aerobne 
stabilizacije blata. Konstrukcijska rešitev bazena, nizka vrednost obremenitve blata, visoka vrednost 
zmogljivosti oksigenacije in časi stika odpadne vode z aktiviranim blatom bodo zagotovili popolno 
očiščenje odpadne vode, vključno z znatnim znižanjem težko odstranljivih organskih snovi (KPK). 
Kombinacija denitrifikacije v samostojni anoksični coni zagotavlja visoko stopnjo odstranjevanja dušikove 
umazanije iz odpadne vode. Konstrukcijska rešitev usedalnika omogoča izničevanje nihanja hidravlične 
neenakomernosti. Sistem pretočne filtracije blata zagotavlja popolno očiščenje odpadne vode. 
Iz korita finih grabelj tečejo odpadne vode, iz katerih so bile odstranjene mehanske nečistoče, prek 
razdelilnega objekta v prostor denitrifikacijske cone reaktorja. Mešanje denitrifikacije zagotavlja potopno 
mešalo. 
Iz denitrifikacije 1,2 voda odteka skozi preboj v steni v nitrifikacijski bazen z vgrajenim nerjavnim 
usedalnikom blata. Prezračevanje N 1,2 je zagotovljeno s prezračevalnim sistemom s finimi mehurčki z 
elementi, ki so nameščeni na višinsko nastavljivi nerjavni razdelilni kvadratni cevi, zasidrani v dno bazena. 
Distrubucijo stisnjenega zraka zagotavljata 2 puhalna agregata, umeščena v stavbo ČN. Dovod 
stisnjenega zraka iz puhalnega agregata k reaktorjem je izveden z nerjavnimi cevmi, ki so speljane pod 
stropom denitrifikacijskega bazena in izstopa v prostoru pohodne površine nad biologijo. Zračni razdelilnik 
je opremljen s samostojnimi PP-napeljavami do aeracijskih elementov za prezračevanje nitrifikacije ter z 
odcepi k mamutskim črpalkam. Na posameznih napeljavah so nameščeni zapiralni kroglični ventili.  
Notranja in zunanja recirkulacija povratnega blata je zagotovljena s pnevmatsko črpalko, speljano v 
denitrifikacijski bazen. Črpanje se upravlja ročno s krogličnimi ventili. 
Odvečno aerobno stabilizirano blato se po potrebi prečrpava z dna usedalnika blata s samostojno 
mamutsko črpalko v greznico, črpanje se upravlja z elektromagnetnimi ventili prek krmilnega sistema ČN. 
Iz usedalnika blata je omogočeno odvajanje plavajočih nečistoč in blata, ki je splavalo na površje, in sicer 
s samostojno zračno črpalko z izpodrivanjem v denitrifikacijo, njeno črpanje se upravlja z 
elektromagnetnimi ventili prek krmilnega sistema ČN. Mešanje gladine v denitrifikacijskem bazenu, tj. v 
U 1,2 poteka s skupne veje z napeljavo PP. Optimalne nastavitve bodo ugotovljene med preskusnim 
obratovanjem in nato nastavljene z ročnimi krogličnimi ventili, umeščenimi za solenoidi. 
Očiščena voda iz obeh reaktorjev odteka po nerjavnem iztočnem koritu z nastavljivim prelivnim robom, s 
plavajočo pregrado in PVC-cevmi prek plastičnega merilnega objekta, v katerem je nameščeno kalibrirano 
Parshllovo korito P2. Za merjenje količine očiščenih odp. vod je nad Parshallovim koritom nameščena 
ultrazvočna merilna sonda. Merilna naprava je umeščena na ograji poleg merilnega objekta. Merjenje O2 
in temperature se izvaja z napravo za merjenje raztopljenega kisika v vsakem nitrifikacijskem bazenu. 
Merilna naprava je umeščena v prostoru pohodne površine. 
Nad reaktorjem je nameščena jeklena vroče pocinkana pohodna površina š = 0,8 m z zaščitno ograjo 
višine 1,1 m in z zaščitno pločevino. 
Prekritje talne odprtine za napravo (kompozitne rešetke in kompozitni pokrovi) bo urejeno s strani 
gradbenega podjetja na mestu na podlagi natančnih izmer. 
 
6.3.3 Objekt s puhali 
Stisnjen zrak za biološke reaktorje zagotavljata dve puhali agregata s protihrupnimi ohišji, nameščena na 
tla nad denitrifikacijskim in blatnim delom ČN. Stisnjen zrak za prezračevanje greznice zagotavlja tretje 
puhalo. Puhali agregat s protihrupnim ohišjem za prezračevanje greznice ima samostojno napeljavo.  
Samodejno krmiljenje puhal za biološki del zagotavlja krmilni sistem ČN prek frekvenčnega pretvornika in 
kisikove sonde, možno pa je tudi ročno upravljanje iz razdelilne omarice RM in iz krmilnih omaric v 
prostoru biologije. Puhali delujeta v sestavi 1+1. Moč puhal je krmiljena na osnovi vrednosti iz kisikovih 
sond, ki so v vsakem od nitrifikacijskih bazenov. Krmilni sistem zagotavlja dnevni režim izmenjave puhal. 
Za beleženje obratovalnih ur služijo števci. Potrebna količina zraka za greznico se zagotavlja s tretjim 
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puhalom, ki je namenjeno obratovanju greznice in bo po potrebi s cevmi priključeno na biološko linijo. 
Upravljanje puhala greznice je parametrsko prek krmilne enote ali ročno iz električne omarice. 
 
6.3.4 Obdelava blata 
Odvečno blato je iz reaktorjev s prečrpavanjem z mamutsko črpalko po ceveh prepeljano v zgoščevalnik s 
prostornino 90 m3, kjer se zgoščuje. Usedena blatna voda se po potrebi ročno prečrpava s potopno 
črpalko za blatno vodo s plovnim stikalom nazaj v denitrifikacijski bazen. Tek črpalke bo zagotovljen s 
pomočjo vtičnice za črpalko. Tek črpalke je blokiran z nad tlakovno zaščito v razdelilni omarici RM in s 
samim plovnim stikalom. 
Prezračevanje greznice je zagotovljeno z aeracijskim sistemom srednjih mehurčkov z elementi, ki so 
nameščeni na nerjavnih nastavljivih rešetkah, zasidranih v dno greznice. Vse rešetke so opremljene s 
sistemom odvodnjavanja z ročnim krogličnim ventilom. Dobava stisnjenega zraka je zagotovljena s 
puhalnim agregatom. Posamezni vodi do aeracijskih elementov so opremljeni z zapiralnimi krogličnimi 
ventili. Krmiljenje teka prezračevanja greznice je samodejno in ročno iz razdelilne omarice. Za možnost 
odvoza odvečnega blata s fekalnim vozilom neposredno iz greznice služijo cevi za prenos na zunanji 
strani zgradbe z ustrezno spojko za sesalno cev fekalnega vozila. V greznici se zaznava maksimalna 
gladina odvečnega blata z akustičnim signalom proti prekoračenju. Velikost zbiralnika ustreza pribl. 30-
dnevni pridelavi blata iz biološkega reaktorja.  
 
6.3.5 Terciarno čiščenje 
Glede na zahteve soglasodajalcev je na tem področju potrebno izvesti vse možne tehnične in druge 
ukrepe, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. 
Obravnavana lokacija ČN spada na območje Natura Trnovski gozd – Nanos, ki je habitat ogroženih in 
zavarovanih vrst, zaradi katerih je bilo območje razglašeno za območje Natura 2000, kot sta npr. človeška 
ribica in drobnovratnik. Na območju se nahaja veliko jam in brezen, ki so del varovanega habitata tipa – 
jame. Vode z obravnavanega območja se stekajo v izvire Podroteja in Divje jezero. Izviri v Podroteji imajo 
status naravne vrednote državnega pomena, izvir Divje jezero je naravna vrednota državnega pomena, 
območje je tudi zavarovano kot naravni spomenik. 
Zato moramo zagotoviti koncentracijo nitrata manjšo od 10 mg/l in količino fosfata v vodi manjšo od 1mg/l. 
Za odstranjevanje fosfatov je predvidena infuzijska črpalka, ki dozira koagulant. Prilagaja se trenutnemu 
pretoku, ki ga merimo z merilcem pretoka pred iztokom iz kontaktnega bazena. Mešanje koagulanta z 
odpadno vodo na vtoku v bazena D1 in D2 izvajamo z potopnim mešalom. Vsi potrebni cevovodi in 
priključki za  instalacijo so razvidni v načrtu strojnih instalaciji št.: 3273K-S. 
Zmanjševanje nitratov v vodi se izvaja s vgradnjo črpalke za notranjo reciklacijo vode med usedalnikom (v 
sredini ČN - anaerobni del) in ostalim delom, tako, da se nečistoče prečrpavajo nazaj iz usedalnika v 
glavni del ČN (aerobni del) v nastavljivih intervalih. Tako blato iz dna usedalnika in plavajoče nečistoče 
posesa z usedalnika nazaj k vtoku v čistilno napravo. Poleg tega pa je nastavljivo tudi prečrpavanje čiste 
vode iz usedalnika (tik pod gladino le tega) v okolico. S tem dosežemo, da čistilno napravo zapušča samo 
popolnoma očiščena voda, blato pa se stalno prečrpava iz anaerobnega dela v aerobni del.  
Poleg notranje reciklacije vode se predvidi polirno gredo, ki deluje kot rastlinska čistilna naprava. Polirna 
greda bo izvedena v obstoječih bazenih ČN Godovič (500 PE), služila bo kot dodatno zagotovilo za 
znižanje nitratov na iztoku. Polirna greda bo zasajena z navadnim trsom – Phragmites australis z gostoto 
7-10 rastlin/m2. Greda je od okolja izolirani s folijo HD-PE 2 mm. Vsi zvari so izvedeni vodo neprepustno, 
prav tako tudi vsi preboji v napravo. Naklon brežin znaša 1:1, s čimer se stabilizira brežine v času gradnje. 
Po izgradnji naprave naklon brežin znotraj gred ne igra vloge, saj je brežina stabilizirana s folijo ter z 
nasutjem različnih frakcij znotraj gred. Globina same grede bo zagotavljala, da koreninski del rastlin ne bo 
zmrznil.  
 
6.4 Splošne zahteve 
 
Po končanih delih, vendar pred tehničnim pregledom, mora izvajalec izročiti naročniku 

- Projekt izvedenih del (PID) z vnesenimi dopolnitvami in spremembami, do katerih je prišlo med 
gradnjo, v tiskani in elektronski obliki 

- Projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta (NOV), v tiskani in elektronski obliki 
- Projekt za vpis v uradne evidence (PVE), v tiskani in elektronski obliki 
- Geodetski načrt novega stanja zemljišča 
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6.5 Šolanje naročnikovega osebja oz. upravljavca 
 
Izvajalec del mora izvršiti šolanje naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje. Šolanje mora biti 
izvedeno pred predajo objekta naročniku. 
Izvajalec mora za tehnični pregled za pridobitev uporabnega dovoljenja pripraviti naslednjo dokumentacijo 

- dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi certifikati vgrajenih materialov in opreme 
- projekt izvedenih del 
- gradbeni dnevnik 
- izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim 

dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve; 
- dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja; 
- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji 
- projekt za obratovanje in vzdrževanje 
- druge podatke in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov določa gradbeno dovoljenje, 

gradbeni zakon ali poseben zakon 
- če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove izvedbe in mnenje 

organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju; 
- program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje  

 
Sestavni del pridobitve uporabnega dovoljenja je tehnični pregled, ki se opravi po določbah Gradbenega 
zakona 
 
 
6.6 Poskusno obratovanje 
 
Naloga izvajalca v času poskusnega obratovanja je prisotnost ob ugotovitvi napak in nepravilnosti na 
zgrajenih objektih in njihova odprava ter prisotnost na koordinacijskih sestankih. 
 
6.7 Rezervni deli in vzdrževanje 
 
Za vso opremo mora izvajalec po lastnem izboru podati spisek potrebnih rezervnih delov s ceno in stroške 
vzdrževanja za ves čas garancijske dobe. 
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7. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati 
obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z 
zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. 

Zaželeno je: 
- da so vse strani ponudbe oštevilčene 
- da si strani v ponudbi sledijo po vrstne redu oštevilčenja in 
- da so dokumenti zloženi v skladu s tabelo: 

 
Ponudnik navedene priloge predloži v elektronski obliki, podpisane z elektronskim podpisom ali podpisane 
skenirane.   
 

Obrazec Naziv Opombe 

1 Ponudba 
Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

2 Ponudbeni predračun 

Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika in predložen v 
aplikacijo e-JN v zavihek 
»Predračun«, ki je viden ob 
odpiranju ponudb 

3 Izjava podizvajalca (če ponudnik nastopa s podizvajalcem) 
Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

4 
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – 
za gospodarske subjekte 

Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

5 
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – 
za fizične osebe 

Izpolnjen, podpisan in žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

Priloga Potrdila bank za vse poslovne račune ali BON-2 obrazec Izdan s strani odgovorne osebe 
banke ali AJPES-a  

Priloga Bonitetna ocena (S.BON-1, S.BON-1/P) Izdan s strani AJPES-a  

6 Seznam referenc- ponudnik 
Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika. 

7 Referenčno potrdilo - ponudnik 
Izpolnjen, podpisan in žigosan s 
strani naročnika referenčnega 
dela 

8 Seznam kadrov ponudnika in seznam referenc kadra Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
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strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

Priloga Kopija obrazca M-1 za redno zaposlene delavce Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe  

 9 Referenčno potrdilo - kadri 
Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani naročnika referenčnega 
dela 

10 Izjava o tehnični in kadrovski zmogljivosti 
Izpolnjen, podpisan,  žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

11 Organizacijski načrt izvedbe del 
Izpolnjena, podpisana, žigosana 
s strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

12 Program dela 
Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

Priloga Terminski plan  Podpisan, žigosan s strani 
pooblaščene osebe ponudnika 

Priloga Organizacijska shema ureditve gradbišča oz. delovišča  Podpisan, žigosan s strani 
pooblaščene osebe ponudnika 

Priloga Program izvedbe del  Podpisan, žigosan s strani 
pooblaščene osebe ponudnika 

Priloga Diagram kritičnih poti in mejnikov Podpisan, žigosan s strani 
pooblaščene osebe ponudnika 

Priloga Izjava o načinu odlaganja odvečnega materiala na deponijo Podpisan, žigosan s strani 
pooblaščene osebe ponudnika 

Priloga Program šolanja bodočih upravljavcev čistilne naprave Podpisan, žigosan s strani 
pooblaščene osebe ponudnika 

 13 / Priloga 
Potrdilo/certifikat o zagotavljanju kakovosti –če ponudnik sistem 
ima oz. način kako bo zagotavljal sistem kakovosti 
-če ponudnik sistema nima 

Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

 14 / Priloga 
Potrdilo/certifikat o sistemu varovanja okolja –če ponudnik 
sistem ima oz.  način kako bo zagotavljal sistem varovanja 
okolja-če ponudnik sistema nima 

Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

15 Seznam potrebnih rezervnih delov s ceno in stroški  vzdrževanja
Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

Priloga 
Garancija za resnost ponudbe v skladu z vzorcem iz 
razpisne dokumentacije- Obrazec 16 

Izdan s strani 
banke/zavarovalnice 
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17 
Vzorec bančne garancije/kavcijskega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih del 

Parafiran s strani pooblaščene 
osebe ponudnika 

18 
Vzorec bančne garancije/kavcijskega zavarovanja za 
odpravo napak v garancijski dobi 

Parafiran s strani pooblaščene 
osebe ponudnika 

Priloga Kopija zavarovalne police Izdan s strani zavarovalnice 

19 
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika 

Izpolnjen, podpisan in žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

20 Vzorec pogodbe  
Izpolnjen, podpisan in žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

Priloga ESPD obrazec 
Izpolnjen, podpisan ali 
elektronsko podpisan s strani 
pooblaščene osebe ponudnika 

Priloga Popis del z rekapitulacijo 
Izpolnjen, podpisan, žigosan s 
strani pooblaščene osebe 
ponudnika 

Priloga 

Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna (cenik 
materiala, cenik delovne sile (visokokvalificirani delavec 
(VK), kvalificirani delavec (KV) in polkvalificirani delavec 
(PK), storitev gradbene mehanizacije, prevozi…) 

Gospodarski subjekt priloži 
ponudbi na svojih obrazcih 
 
podpisan, žigosan 

 

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to izhaja iz njihovega 
besedila.  

Ponudnik navedene obrazce predloži v elektronski obliki, podpisane, skenirane, kot je navedeno v tabeli 
ali podpisane z elektronskim podpisom.  

V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na 
poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v 
nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. 
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Obrazec 1                          

PONUDBA št. _________ 
 

Javno naročilo: Čistilna naprava Godovič 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 

1. Ponudbo oddajamo (ustrezno označite): 
 

• Samostojno – kot samostojen ponudnik 

• Skupno ponudbo -  kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev 

• S podizvajalci 
 

2. Podatki o ponudniku 
 

Kontaktna oseba   

e-naslov kontaktne osebe   

Telefon   

Matična številka  

ID za DDV   

Pristojni finančni urad  

Gospodarski subjekt sodi med 
MSP ( glede na opredelitev v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES 
(označi) 

• DA                          
• NE 

Številke transakcijskih računov 
 

 

Pooblaščena oseba za podpis 
ponudbe in pogodbe 

 

Pooblaščena oseba za vročanje 
(ponudniki, ki nimajo sedeža v 
Sloveniji) 
(Ime, priimek, ulica, hišna številka, 
kraj) 

 

 
 
 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
3. Podatki o partnerju  

(tabela se izpolni v primeru skupne ponudbe)  
 

Naziv partnerja  

Naslov partnerja  

Telefon/Telefax  

Elektronska pošta  

Matična številka  

Identifikacijska/davčna 
številka  
Številka 
transakcijskega 
računa / banka  
Gospodarski subjekt 
sodi med MSP ( glede 
na opredelitev v 
Priporočilu Komisije 
2003/361/ES (označi) 

• DA                          
• NE 

Povezana družba 
(označi) 

• DA                          
• NE 

Osebe, ki so člani 
upravnega, 
vodstvenega ali 
nadzornega organa ali 
ki imajo pooblastilo za 
zastopanje, odločanje 
ali nadzor 

 

Dela, ki jih prevzema 
partner  
Vrednost del, ki jih 
prevzema partner - v 
EUR brez DDV 

 

Delež del, ki jih 
prevzema partner 
glede na vrednost 
ponudbe -  v % 

 

 
 
 
 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
4. Podatki o podizvajalcu  

(tabela se izpolni v primeru nastopa s podizvajalci)  
 

Naziv podizvajalca  

Naslov podizvajalca  

Telefon/Telefax  

Elektronska pošta  

Matična številka  

Identifikacijska/davčna 
številka  
Številka 
transakcijskega 
računa / banka  

Povezana družba 
(označi) 

• DA                          
• NE 

Dela, ki jih prevzema 
podizvajalec  

Količina, ki jo 
prevzema podizvajalec  
Vrednost del, ki jih 
prevzema podizvajalec 
- v EUR brez DDV 

 

Delež del, ki jih 
prevzema podizvajalec 
glede na vrednost 
ponudbe -  v % 

 

     (Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi s katerimi bo izvedel predmetno 
       javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi). 
 
5. Ponudbena cena 

 
 
Vrednost brez DDV: 
 

 
 

 
Popust  ______ %     
 

 
 

 
Vrednost brez DDV s 
popustom: 
 

 
 

 
DDV 22%:                   
 

 

 
Vrednost z DDV*:       
 

 
 

        *Skladno s 76. a členom ZDDV-1, DDV obračuna in plača naročnik. 
 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Izjavljamo, da: 

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 
• smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, se z njo strinjamo in 

sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji; 
• so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni; 
• ponudba velja še 90 dni od roka za oddajo ponudb, to je do __________; 
• bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla. 

 
 

Ime in priimek: __________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

  
Žig in podpis ponudnika: _________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Kraj in datum: __________________________________ 

  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Obrazec 2 

 
PONUDBENI PREDRAČUN   

 
 

Javno naročilo:  
Čistilna naprava Godovič 

 
   __________________________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 
 

po ponudbi št. ______________________ z dne _____________________, ki je veljavna do _________________. 
 
 
  Opis Vrednost v EUR 

I. ARHITEKTURA  

II. ZUNANJA UREDITEV IN METEORNE KANALIZACIJE  

III. ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA  

IV. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA  

V. TEHNOLOŠKA OPREMA   

 Ostala dodatna in nepredvidena dela.             5%  

  SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV    

  POPUST     _____%  

  SKUPAJ VREDNOST PONUDBE S POPUSTOM BREZ DDV  

  DDV po 76.a členu ZDDV-1  (točke  I., II., III., IV., V.) * 
 

 

  SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV 
 

 

* Skladno s 76. a členom ZDDV-1  je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) naročnik. 
 
 

Ime in priimek: _________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig in podpis ponudnika: _________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Kraj in datum: __________________________________ 

 
 
Opomba:  
Ponudnik naloži izpolnjen Obrazec 2  v .pdf datoteki v  informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun«, ki bo 
dostopen na javnem odpiranju ponudb.  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obrazec 3 
 
 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA 
 
 

Javno naročilo:  
Čistilna naprava Godovič 

 
 

Podizvajalec: _____________________________________________________________________________ 
(naziv in naslov podizvajalca) 

 
 
 
 
 
 
Izjavljamo (ustrezno označi): 
 
 
 

� da v skladu z določili petega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da nam naročnik namesto 
ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika ( neposredno plačilo) 

 

� da v skladu z določili petega odstavka 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednih plačil. 
 

 

 
 
 
 
      Ime in priimek: ____________________________________ 

 (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca) 
 

 Žig in podpis ponudnika: ___________________________ 
 (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca) 

 
 Kraj in datum: ___________________________________ 

 

 
 
 
 
Opomba:  
Obrazec je obvezen, če ponudnik v obrazcu »Ponudba« navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. 
Obrazec morajo predložiti vsi podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v obrazcu »Ponudba«. 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obrazec 4 
 
 
 

POOBLASTILO 
 ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE-ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE 

 
 
 
Ponudnik / partner / podizvajalec ___________________________________________________________________  
                                                                                                                       (naziv, naslov) 
 
 

pooblaščamo naročnika Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 
postopku javnega naročila »Čistilna naprava Godovič« objavljenega na Portalu javnih naročil od Ministrstva za 
pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških. 
 
 
 
 
Polno ime družbe:                          

 

 
Sedež družbe: 

 

 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 

 

 
Matična številka družbe: 

 

 
Davčna številka družbe: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Ime in priimek: ______________________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca) 

 
Žig in podpis ponudnika: ______________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca) 

 
Kraj in datum: _______________________________________________ 

 
 
 

  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Obrazec 5 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE-FIZIČNE OSEBE 
 

Spodaj podpisani soglašamo, da naročnik Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, za potrebe preverjanja izpolnjevanja 
pogojev v postopku javnega naročila »Čistilna naprava Godovič«, objavljenega na Portalu javnih naročil od 
Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor 
v njem. 
 
Ime in priimek 
  

  

Funkcija v gospodarskem subjektu    
 

  

Kraj in država rojstva  
 

 

Državljanstvo 
 

 

Naslov stalnega prebivališča  
 

 

Naslov začasnega prebivališča    
 

 

Matična številka (EMŠO) 
 

 

Moj prejšnji priimek se glasi  
 

 

Podpis:                                           
 

 

 
 

 

Ime in priimek 
  

 

Funkcija v gospodarskem subjektu    
 

 

Kraj in država rojstva  
 

 

Državljanstvo 
 

 

Naslov stalnega prebivališča  
 

 

Naslov začasnega prebivališča     
 

Matična številka (EMŠO) 
 

 

Moj prejšnji priimek se glasi  
 

 

Podpis:                                           
 

 

 
Ime in priimek: _______________________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca) 

 
Žig in podpis ponudnika: ______________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/ partnerja/podizvajalca) 

 
Kraj in datum: ______________________________________________ 

 
 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        Obrazec 6 
 

SEZNAM REFERENC  - PONUDNIK  
 

Javno naročilo: »Čistilna naprava Godovič«   
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 
 
Št. 

Naročnik 
(naziv, naslov)  
 

Opis referenčnega 
dela 
(komunalna čistilna 
naprava  z minimalno 
kapaciteto 100 PE, ki 
ima izdano vsaj 
dovoljenje za 
poskusno obratovanje  
ali  
objekt visoke gradnje 
investicijske vrednosti 
vsaj 350.000 EUR, ki 
ima izdano uporabno 
dovoljenje od katere 
vrednost strojno 
tehnološke opreme 
znaša vsaj 150.000 
EUR 

Obdobje 
izvajanja  
 
(od 
mesec/leto  
do 
mesec/leto) 

Vrednost 
referenčnih 
del  
 
(v EUR brez 
DDV) 

Celotna 
vrednost 
pogodbe  
 
(v EUR brez 
DDV) 
 

Kontaktna 
oseba 
referenčnega 
dela (ime, 
priimek, 
telefon, e-
mail) 

 
1 

 
 
 
 
 
 

  

 

  

2 

 
 
 
 
 
 

  

 

  

 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

  

 
 
 
4 
 
 

   

 

  

 
 

Ime in priimek: _____________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig in podpis ponudnika: ____________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Kraj in datum: _____________________________________ 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Obrazec 7 

REFERENČNO POTRDILO - PONUDNIK 

 
Podpisani izdajatelj potrdila / naročnik 
 
Naziv in naslov:  ________________________________________________________________________  
 
Kontaktna oseba: ______________________________________________________________________ 
 
Telefon / telefaks: _____________________________________  
 
e-mail: _____________________________________________  
 
 
kot referenčni naročnik pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je izvajalec:  
 
Naziv in naslov: _______________________________________________________________________  
 
 
za nas v obdobju od _______________________ do _________________________ (navesti dan, mesec, leto)  
                                              (datum začetka del)                            (datum zaključka del)  
 
izvajal sledeča dela:______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________  

(vrsta pogodbenih del) 
 
po pogodbi z nazivom in številko  ___________________________________________________________ 
 
 
z dne _____________, na lokaciji _______________________, v pogodbeni vrednosti___________ EUR brez DDV 
 
Dovoljenje za poskusno obratovanje  izdano dne ______________________ (datum) oz.  uporabno dovoljenje izdano   
 
dne  ______________ (datum). 
 
 
V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. 
Izvajalec je vsa pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena strokovno in 
pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti, v skladu s pogodbenimi določili in veljavnimi predpisi. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 
 
Potrdilo se izdaja na zahtevo izvajalca za potrebe prijave v postopku oddaje javnega naročila »Čistilna naprava 
Godovič«. 
 
     Ime in priimek: _____________________________________________ 
     (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu  naročnika referenčnega dela ) 

 
     Žig in podpis ponudnika: ____________________________________ 
     (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu  naročnika referenčnega dela) 
 
     Kraj in datum: _____________________________________________ 

 
 

  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obrazec 8 
 
 

SEZNAM KADROV PONUDNIKA IN SEZNAM REFERENC KADRA 
 

Javno naročilo: »Čistilna naprava Godovič«. 
 

__________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

KLJUČNO OSEBJE 

Vodilni delavci 

 

 

Tehnično osebje 

 

 

Inženirji 

 

 

Delovodje 

 

 

 

VODJA DEL 

Ime, priimek, izobrazba Delodajalec Leta delovnih izkušenj Številka vpisa v IZS 

 

 

 
 

 

  

 
Reference vodje del: 
 
 Naročnik 

(naziv, naslov)  
 

Opis referenčnega dela 

(Izgradnja komunalno 
čistilne naprave  z minimalno 
kapaciteto 100 PE, ki ima 
izdano vsaj dovoljenje za 
poskusno obratovanje 
ali 
vodenje postopkov za izdajo 
poskusnega obratovanja 
komunalnih čistilnih 
napravah (SBR-
pretočna)minimalne 
kapacitete 100 PE) 

Obdobje 
izvajanja  
(od 
mesec/leto  
do 
mesec/leto) 
 
Vrednost 
investicije, ki 
se nanaša 
na 
referenčno 
delo 
(v EUR brez 
DDV) 

Naziv, 
številka in 
datum 
pogodbe, ki 
zajema 
referenčno 
delo 
 

Kontaktna oseba 
referenčnega 
dela (ime, 
priimek, telefon, 
e-mail) 

1 
 

 
 

    

2 
 

 
 

    



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VODJA GRADNJE  

Ime, priimek, izobrazba Delodajalec Leta delovnih izkušenj Številka vpisa v IZS 

 

 

 
 

 

  

 
Reference vodje gradnje: 
 
 Naročnik 

(naziv, naslov)  
 

Opis referenčnega dela 

(Izgradnja komunalno 
čistilne naprave  z minimalno 
kapaciteto 100 PE, ki ima 
izdano vsaj dovoljenje za 
poskusno obratovanje 
ali 
vodenje postopkov za izdajo 
poskusnega obratovanja 
komunalnih čistilnih 
napravah (SBR-
pretočna)minimalne 
kapacitete 100 PE) 

Obdobje 
izvajanja  
(od 
mesec/leto  
do 
mesec/leto) 
 
Vrednost 
investicije, ki 
se nanaša 
na 
referenčno 
delo 
(v EUR brez 
DDV) 

Naziv, 
številka in 
datum 
pogodbe, ki 
zajema 
referenčno 
delo 
 

Kontaktna oseba 
referenčnega 
dela (ime, 
priimek, telefon, 
e-mail) 

1 
 

 
 

    

2 
 

 
 

    

 

 
VODJA DEL – ZA PODROČJE STROJNIŠTVA 

Ime, priimek, izobrazba Delodajalec Leta delovnih izkušenj Številka vpisa v IZS 

 

 

 
 

 

  

 
Reference vodje del za področje strojništva: 
 
 Naročnik 

(naziv, naslov)  
 

Opis referenčnega dela 

(Izgradnja komunalno 
čistilne naprave  z minimalno 
kapaciteto 100 PE, ki ima 
izdano vsaj dovoljenje za 
poskusno obratovanje 
ali 
vodenje postopkov za izdajo 
poskusnega obratovanja 
komunalnih čistilnih 
napravah (SBR-
pretočna)minimalne 
kapacitete 100 PE) 

Obdobje 
izvajanja  
(od 
mesec/leto  
do 
mesec/leto) 
 
Vrednost 
investicije, ki 
se nanaša 
na 
referenčno 
delo 
(v EUR brez 
DDV) 

Naziv, 
številka in 
datum 
pogodbe, ki 
zajema 
referenčno 
delo 
 

Kontaktna oseba 
referenčnega 
dela (ime, 
priimek, telefon, 
e-mail) 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 
 

 
 

    

2 
 

 
 

    

 

 

Ime in priimek: _________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Kraj in datum: _________________________________ 

 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Obrazec 9 

 
REFERENČNO POTRDILO  - KADRI 

 

 
Podpisani izdajatelj potrdila /naročnik 
 
Naziv in naslov:  ________________________________________________________________________  
 
Kontaktna oseba: _______________________________________________________________________ 
 
Telefon / telefaks: _____________________________________  
 
e-mail: _____________________________________________  
 
 
kot referenčni naročnik pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je  
 
_____________________________________________________________________________________  
                                                                      (Ime in priimek) 
 
kot _________________________________________________________________________________(funkcija) 
 
v obdobju od _______________________ do   _________________________ (navesti dan, mesec, leto)  
                                    (datum začetka del)                         (datum zaključka del)  
 
deloval na projektu ___________________________________________________________________________,   
      (naziv projekta) 
 
na lokaciji _______________________________  v pogodbeni  vrednosti _____________________________ EUR  
brez DDV. 
 
 
Obseg del: ___________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.  
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 
 
Potrdilo se izdaja na zahtevo izvajalca za potrebe prijave v postopku oddaje javnega naročila »Čistilna naprava 
Godovič«. 
 
 
 
     Ime in priimek: _____________________________________________ 
     (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu  naročnika referenčnega dela ) 

 
     Žig in podpis ponudnika: ____________________________________ 
     (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu  naročnika referenčnega dela) 
 
     Kraj in datum: _____________________________________________ 

 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Obrazec 10 

 
 
 

IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI 
 
 

Javno naročilo: »Čistilna naprava Godovič« 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 
 
 
 

Izjavljamo, imamo potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno 
izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter 
predpisi in standardi s področja predmeta naročila. 
 
 
 
 

Ime in priimek: _________________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
      Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

      Kraj in datum: _________________________________ 
 
 

  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obrazec 11 
 
 

 
ORGANIZACIJSKI NAČRT IZVEDBE DEL 

 
 

Javno naročilo: »Čistilna naprava Godovič« 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 

 
OPOMBA: 
Ponudnik opiše organizacijski načrt izvedbe del, ki bo vključeval vse udeležene ponudnike, njihov položaj in naloge 
ključnega osebja. 
 

Ime in priimek: _________________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
      Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

      Kraj in datum: _________________________________ 
 

 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obrazec 12 
 
 

PROGRAM DELA 
 
 

Javno naročilo: »Čistilna naprava Godovič« 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 
 
1. Terminski plan  

- priložite terminski plan izvedbe del 
 

2.  Organizacijska shema ureditve gradbišča oz. delovišča  
- priložite shemo ureditve gradbišča, lokacijo glavne pisarne, pisarne nadzornega inženirja…. 

 
3. Program izvedbe del 

- priložite načrt programa izvedbe del, iz katerega bo razvidno zaporedje postopkov in časovna usklajenost 
priprave načrtov, pridobitve dovoljenj in izvedba del. Predstavite relevantne dejavnosti, dejavnosti v zvezi z 
omogočanjem nemotenega dostopa in izvajanja svoje dejavnosti in razporeditev materiala in opreme, ki je 
potrebna za izvedbo del.  
 

4. Diagram kritičnih poti in mejnikov  
- priložite diagram kritičnih poti in mejnikov 

 
5. Izjava o odlaganju odvečnega materiala na deponijo 

- Priložite pisno izjavo, o lokaciji deponije in predvideni količini materiala, ki bo odložen na deponijo v m3, 
potrjeno s strani zbiralca odpadkov imenovanega s strani pristojnega ministrstva v skladu z Uredbo o 
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. 
Iz izjave mora biti razvidno, da ima ponudnik zagotovljeno zemljišče za odlaganje odvečnega materiala, 
pridobljeno na njegove stroške. 
 

6. Program šolanja bodočih upravljavcev čistilne naprave 
- priložite program 

 
 
 
 
 

Ime in priimek: _________________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
      Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

      Kraj in datum: _________________________________ 
 

 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Obrazec 13 

 
 

 
SISTEM (I) ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

 
 

Javno naročilo: »Čistilna naprava Godovič« 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 
 
 

 
OPOMBA: 
Ponudnik priloži kopije potrdil / certifikatov za zagotavljanje kakovosti. 
V kolikor ponudnik sistema za zagotavljanje kakovosti nima vzpostavljenega, opiše na kakšen način bo sistem 
kakovosti zagotavljal. 
 

Ime in priimek: _________________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
      Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

      Kraj in datum: _________________________________ 
 

 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Obrazec 14 

 
 

 
SISTEM (I) VAROVANJA OKOLJA 

 
 

Javno naročilo: »Čistilna naprava Godovič« 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 
 
 

 
OPOMBA: 
Ponudnik priloži kopije potrdil / certifikatov sistema varovanja okolja. 
V kolikor ponudnik sistema varovanja okolja nima vzpostavljenega, opiše na kakšen način bo sistem varovanja okolja 
zagotavljal. 
 

Ime in priimek: _________________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
      Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

      Kraj in datum: _________________________________ 
 

 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obrazec 15 
 
 

SEZNAM POTREBNIH REZERVNIH DELOV 
IN 

STROŠKI VZDRŽEVANJA POSAMEZNIH SISTEMOV V GARANCIJSKI DOBI 
 

 
 
  Seznam rezervnih delov 

 
Sistem oz. podsistem Rezervni del Vrednost brez DDV v EUR 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
   
Stroški vzdrževanja posameznih sistemov v garancijski dobi 
 

Sistem oz. podsistem Letni stroški 
vzdrževanja sistema v 

EUR 

Cena materiala 
 (letna ocena)  

v EUR 

Cena dela 
 (letna ocena)  

v EUR 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Opomba: 
Podatki so zgolj informativne narave in bodo služile bodočemu upravljavcu pri načrtovanju stroškov vzdrževanja in 
potrebnih vzdrževalnih del v času obratovanja. 

 
 
Ime in priimek: _________________________________ 

      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
      Žig in podpis ponudnika: _________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

      Kraj in datum: ___________________________________ 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           Obrazec 16 
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ  
 

Za: OBČINA IDRIJA, MESTNI TRG1. 5280 IDRIJA  
 

Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 
 

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 
 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku 
javnega naročanja) 
 

UPRAVIČENEC: OBČINA IDRIJA, MESTNI TRG 1, 5280 IDRIJA 
 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja 
št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je 
izgradnja Čistilne naprave Godovič. 
 

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo) 
 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 
SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 
 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 
 

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski 
naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 
 

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici 
garanta na območju Republike Slovenije.  
 

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo 
predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu) 
 

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma 
ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine 
zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, 
podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem 
primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni 
podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu 
naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za 
plačilo:  

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo 
v času njene veljavnosti; ali 

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali 
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji 

naročila. 
 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v 
zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 
 

Za to zavarovanje veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 
758. 

       
 Žig in podpis garanta:______________________________ 
  

 Kraj in datum: ____________________________________ 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      Obrazec 17         
                     

VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO 
POGODBENIH DEL 

 

Glava  s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 

ZA: OBČINA IDRIJA; MESTNI TRG 1, 5280 IDRIJA 
 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrste zavarovanja. Kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 
 
ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 
 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)  
 
NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega 
ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: OBČINA IDRIJA; Mestni trg 1, 5280 Idrija 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       (vpiše se številko in datum pogodbe o 

izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN      z dne       za izbiro izvajalca za 
izgradnjo Čistilne naprave Godovič. 
 

ZNESEK INA VALUTA: najmanj 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša      EUR 
 

LISTINE, KI JIH JE  POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 
SPODNJEM BESEDILU 
 

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje; 

2. Original garancije št.       
 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v tiskani obliki s priporočeno pošto 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev listin v tiskani obliki ali 
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL  (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku 
javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv 
izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 
navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so 
zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za 
plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno, v 
kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v 
zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem 
pravu. 
 

Za to zavarovanje veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 
758. 

 
Žig in podpis garanta:______________________________ 

  
 Kraj in datum: ____________________________________ 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Obrazec 18 

 
VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V 

GARANCIJSKEM ROKU 
 

Glava  s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 

ZA: OBČINA IDRIJA; MESTNI TRG 1, 5280 IDRIJA 
 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrste zavarovanja. Kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 
 
ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 
 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)  
 
NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega 
ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: OBČINA IDRIJA; Mestni trg 1, 5280 Idrija 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz pogodbe št.       z 
dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako 

JN     ) katere predmet je izgradnja Čistilne naprave Godovič. 
 

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša       EUR 
 
LISTINE, KI JIH JE  POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 
SPODNJEM BESEDILU 
 

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje; 

2. Original garancije št.       
 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v tiskani obliki s priporočeno pošto 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev listin v tiskani obliki ali 
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 
 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv 
izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 
navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so 
zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za 
plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno, v 
kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v 
zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem 
pravu. 
 

Za to zavarovanje veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 
758. 

 
Žig in podpis garanta:______________________________ 

  
 Kraj in datum: ____________________________________ 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obrazec 19 
 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s 

spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri 
sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročila »Čistilna naprava Godovič« 
podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v našem lastništvu: 
 

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega 
naročanja):  

Firma ponudnika: __________________________________________________________________________ 

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v 
poslovnem registru: __________________________________________________________________ 

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):  DA  NE  

Lastniška struktura ponudnika: 

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*: 
 

Fizična oseba 1: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 

Fizična oseba 2: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fizična oseba 3: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 
 

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec 
tihe družbe*: 
 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: 
__________________________________________________________________ 

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):           DA                            NE  

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb: 
 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________  
 

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane 
družbe s ponudnikom: 
 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: 
__________________________________________________________________ 

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:  

_________________________________________________________________________________________ 

povezana na način _________________________________________________________________________ 

 

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel: 

• vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več 
kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj 
pri upravljanju sredstev pravne osebe; 

• vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost 
nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa 
pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih 
družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so povezane družbe. 

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave 
ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi 
posredovanih podatkov. 

 
 

Ime in priimek: ________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Kraj in datum: _________________________________ 
 

 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Obrazec 20 

 
 

OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, IDRIJA, , ki jo zastopa župan Tomaž Vencelj, v nadaljnjem besedilu: 
naročnik, matična številka: 5880068000 , identifikacijska številka za DDV: SI 20497423 
 
in 
___________________________________________, ki ga zastopa zakoniti zastopnik _____________,  
 
v nadaljnjem besedilu: izvajalec, matična številka: _____________, ID za DDV: SI_______________,   
 
št. TRR ____________________________ pri banki _______________________ . 
 

 
sklepata  

 
 

POGODBO  
 

za izgradnjo 
 

»Čistilne naprave Godovič« 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
-  da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l.RS št.91/2015 in 14/2018) izvedel 

javno naročilo  z naslovom »Čistilna naprava Godovič«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil  dne 
_____________ , št. Objave JN_________/2020-B01. 

-  je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Obvestilom o oddaji javnega 
naročila št. ________________, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ____________________, 
izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega  javnega naročila. 

 
 
II. PREDMET POGODBE 

 
2. člen 

Nova čistilna naprava kapacitete 1000 (PE) z možnostjo razširitve bo zgrajena na lokaciji stare ČN v 
območju industrijske cone Godovič. Stavba sestoji iz podzemnega dela tlorisne dimenzije 12,10×11,65 m 
in pritličja 11,90×14,25 ter nadstreška nad vhodom 1,15×2,85 m. Stavbo sestavljajo: črpališče, zalogovnik 
blata, denitrifikacijska bazena 1 in 2 a in dva nitrifikacijska bazena pod nivojem terena ter na nivoju terena 
tri nadstrešnice, predčiščenje, prostor za puhala, kontrolna soba in sanitarije. Na vsaki dovodni 
kanalizacijski cevi DN 400 pred razbremenilnim objektom bodo postavljene grobe ročne grablje z 
razmikom 50 mm. Delovanje biološkega čiščenja temelji na aktivacijskem principu z uporabo aeracije s 
finimi mehurčki. Nitrifikacija je zasnovana kot nizko obremenjeni sistem z visoko vrednostjo starosti blata 
in aerobne stabilizacije blata. 
 
 

3. člen 
Sestavni del pogodbe so tudi: 
- Razpisna dokumentacija naročnika, objavljena na Portalu javnih naročil, z vsemi spremembami in 

dopolnitvami ter odgovori  na vprašanja interesentov, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. 
- PZI- Komunalna čistilna naprava Godovič, Arhitekt Mitja Kristančič s.p., Prvomajska ulica 37, Nova 

Gorica, november 2019  
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- PGD-Komunalna čistilna naprava Godovič, Arhitekt Mitja Kristančič s.p., Prvomajska ulica 37, Nova 
Gorica, november 2017  

- PZI- Polirna greda Godovič – Rastlinska čistilna naprava, Vodar, okoljske rešitve in inženiring d.o.o.,  
   Pečovnik 24,    
  3000 Celje, december 2019 
- PZI-Načrt s področja strojništva, Klima 2000 d.o.o., Prvomajska 37, Nova Gorica, oktober 2019 
- PZI-Načrt s področja tehnologije, Klima 2000 d.o.o., Prvomajska 37, Nova Gorica, oktober 2019 
- Gradbeno dovoljenje št. 351-106/2018-20 z dne 6.5.2019, izdano s strani UE Idrija 
- PRO-BAN d.o.o., Tomačevica 29d, Komen  
-  Ponudba izvajalca št. ___________ z dne ___________. 
- Ponudbeni predračun in rekapitulacija s popisom del  
- terminski plan izvajanja del, potrjen s strani naročnika 
 

4. člen 
Vsa dela iz te pogodbe bo izvajalec izvršil v skladu z razpisno dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije naročnika, ponudbo in ponudbenim predračunom z dne _______________,  s 
tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo, veljavnimi standardi  in pravili stroke. 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter 
z lokacijo in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala. 
 

5. člen 
Dodatnih del, ki niso opredeljena v tej pogodbi, izvajalec ne sme izvajati brez predhodnega pisnega 
soglasja naročnika. 
 
Dodatna ali več dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda izvajalcu 
osnovnega naročila z upoštevanjem določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). 
 
Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbe. Cene za dodatna dela se določijo v 
okviru pogajanj med naročnikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago 
ali opremo. 
Za določitev cen dodatnih ali več del mora izvajalec upoštevati enake normativne osnove in cenike, kot jih 
je pri oblikovanju ponudbe št. ________ z dne ____________, ki je predmet te pogodbe. 
V takem primeru se z izvajalcem sklene dodatek (aneks) k osnovni pogodbi ali nova pogodba. 
 
 

III. POGODBENA VREDNOST IN OBRAČUN  DEL  
 

6. člen 
Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena po predračunskih količinah del in fiksnih cenah na 
enoto. 
 
Pogodbena vrednost del znaša : 
 
brez  davka na dodano vrednost (DDV) 

 
 

 
EUR 

 
davek na dodano vrednost DDV – 22%                                  

 
 

 
EUR 

 
z davkom na dodano vrednost (DDV) 

 
  

 
EUR 

 
 
Davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost-ZDDV-1 ( Ur.l. RS št. 
13/11-UPB3, 18/11, 38/12,  83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19) in upoštevajoč vse morebitne 
spremembe nastale v času izvajanja pogodbe), plača naročnik. 
 
Cene na enoto,  navedene v ponudbenem predračunu z dne ___________ se tekom izvajanja te pogodbe 
ne smejo spreminjati. 
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V primeru dodatnih, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto tudi za ta dela. 
 
Pogodbena vrednost mora vsebovati vse elemente cene, vključno z manipulativnimi stroški, carino, 
taksami itd. V pogodbeni ceni morajo biti zajeta tudi dela, ki v posameznih postavkah v popisu del niso 
zajeta, so pa to dela, ki so nujna ali dela , ki jih mora izvajalec izvesti na podlagi veljavnih predpisov.   
Izvajalec v zvezi s tem nima pravice zaračunavati  nobenih dodatnih stroškov. 
 
 
Izvajalec se strinja, da so v pogodbeno ceno vključeni: 

- stroški vseh  pripravljalnih in pomožnih za izvedbo pogodbenih del 
- vsi potrebni delovni odri in delovni pripomočki 
- stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z 

gradbišča 
stroški vrednosti materiala v skladu s popisom del, dobave in montaže,  

- stroški ureditve in označitve gradbišča, zavarovanje gradbišča  
- stroški za ureditev skladišča za material na gradbišču 
- stroški postavitve objektov za izvajalce in osebje na objektu ter prostora za sestanke z naročnikom ali 

drugimi izvajalci 
- stroški postavitve cestne signalizacije, zapore ceste 
- stroški priključitve na omrežje, obratovalni stroški gradbišča, stroški energije, vode, komunalnih storitev 
- stroški ravnanja z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo 
- stroški popravila morebitnih škod, nastalih na objektih, dovoznih cest ah, komunalnih vodih in 

priključkih po krivdi izvajalca 
- stroški zavarovanja vseh del, gradbišča, delavcev na gradbišču 
- stroški ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom 
- stroški kontrol materialov, raziskav in atestov 
- stroški suhega in mokrega preizkusnega zagona, funkcionalna kontrola objekta in opreme, 
- stroški nastavitve in kalibracije 
- stroški izvajanja poskusnega obratovanja čistilne naprave v obdobju enega leta 
- stroški pridobitve uporabnega dovoljenja 
- stroški izdelave geodetskega posnetka 
- stroški izdelave poslovnika za obratovanje ČN in navodil za varno delo in vzdrževanje  
- stroški izdelave obratovalnega dnevnika 
- stroški teoretičnega in praktičnega usposabljanja bodočega upravljalca 
- stroški projektantskega nadzora 
- stroški opravljanja nadzora s strani upravljavca komunalnih vodov 
- stroški izdelave PID tehnične dokumentacije 

 
 

7. člen 
Izvajalec bo izvedena dela obračunaval mesečno po cenah na enoto iz predračuna z dne _______,  z 
upoštevanjem dejansko izvedenih količin, ki so evidentirane v potrjeni (podpisani s strani strokovnega 
nadzora) knjigi obračunskih izmer.  
 
Izvajalec mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano 
vrednost. 
 
Izvajalec je dolžan naročniku do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec vročiti v potrditev začasno 
mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Situacije mora izvajalec izdati v štirih (4) 
enakih izvodih: tri (3) izvode  situacije izvajalec predloži naročniku, en (1) izvod pa nadzornemu organu 
naročnika. 
Izvajalec mora pri izdaji situacij upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
porabnike. 
 
K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za 
njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. 
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Situacija se naročniku vroči osebno ali po pošti. 
 
Nadzorni organ naročnika mora situacijo pregledati in jo najkasneje v 8 dneh potrditi oz. zavrniti njen 
sporni del. Naročnik  pa mora v 8 dneh od prejema situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati 
skladno z določili  te pogodbe. Sporni del situacije pa v roku 8 dni od dneva prejema pisno utemeljiti in to 
sporočiti izvajalcu, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena. 
 
Končno situacijo bo izvajalec izstavil v 10 dneh po končni primopredaji del. 
 
Izvajalec za opravljena dela izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. 
Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa popolnega računa, vključno z vsemi zahtevanimi 
prilogami, v sistem UJPnet. 
 

8. člen 
Naročnik bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z 
dokončnim plačilom končne situacije. 
Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi vsake potrjene mesečne ali končne situacije v roku, določenem v 
veljavnem zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije na transakcijski račun glavnega izvajalca  
št.  ________________________ pri ___________________________ . 
 
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji 
delovni dan. 
 
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje 
plačilnih storitev za naročnika. 
 
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem  roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne 
obresti skladno z zakonom. 
 
 
IV. PODIZVAJALCI 

 
9. člen 

Podatki o podizvajalcih: 
 

Podizvajalec 1  
 
(naziv, naslov) 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Vrsta del: 
 
(predmet, 
količina) 

 
Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Vrednost del v EUR brez DDV: ______________________________________________ 
 
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ________________________ 
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Podizvajalec 2  
 
(naziv, naslov) 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Vrsta del: 
 
(predmet, 
količina) 

 
Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Vrednost del v EUR brez DDV: _______________________________________________ 
 
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ________________________ 
 

 
V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se 
šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni 
izvajalec. 
 
V kolikor bo podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteval neposredna plačila, se 
šteje, da : 
- glavni izvajalec v pogodbi pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s 

strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- je podizvajalec dolžan najkasneje pred izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi 

katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

potrdil. 
 
Le ob izpolnitvi pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik dolžan izvršiti neposredno plačilo 
podizvajalcu. 
 
Plačila podizvajalcem  se izvedejo v rokih in na način kot velja za plačila izvajalcu. 
 
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij 
iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno 
vključiti v izvajanje in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in dokumente 
iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Lahko pa 
naročnik zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 6. odstavka 75. člena 
ZJN-3. 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če 
bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, 
ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni 
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema 
predloga. 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve 
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
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Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno 
revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.  
 
V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

10. člen 
 
Naročnik se obvezuje, da bo: 

- v najkrajšem možnem času po začetku veljavnosti pogodbe izvajalca uvedel v delo 
- pred pričetkom del predal izvajalcu vso potrebno tehnično, projektno in ostalo dokumentacijo, s 

katero razpolaga  
- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo 
- zagotavljal vodjo projekta (v rednem delovnem času) za odločanje glede nejasnosti ali vprašanj, ki 

lahko vplivajo na potek ali rok izvedbe 
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko korist 
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv 

na izvršitev izvedenih del 
- zagotovil strokovni nadzor v skladu z veljavno zakonodajo 
- prevzel dokončana dela najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila 
- izvajal plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe 
- naročil izdelavo varnostnega načrta in sklenil pogodbo s koordinatorjem varnosti in zdravja pri 

delu  
 

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
11. člen 

Izvajalec se obvezuje, 
- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, 
- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo, 
- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del, 
- da bo ob uvedbi v delo naročniku izročil terminski plan, 
- da bo pred začetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z 

veljavnimi predpisi, 
- da bo gradbišče opremil z gradbeno tablo v skladu z zakonodajo, 
- da z izvajanjem ne bo posegal na sosednja zemljišča in oviral dostop do njih kot tudi ne posegov 

v komunikacije.  
- gradbišče prijavil pristojni inšpekciji za delo  
- da bo pravočasno in na lastne stroške priskrbel vsa potrebna dovoljenja  za začasno deponijo  

materiala iz izkopa in zagotovil ustrezno ravnanje z odpadki v skladu z veljavnimi predpisi 
- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredba o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njim, ki jo bo mesečno skupaj z 
obračunom dostavljal naročniku, po zaključke gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki 
deponirani na ustrezne deponije. 

- da si bo za potrebe izvajanje del  na lastne stroške zagotovil potrebne priključke za električno 
energijo, vodo, telefon itd. 

- da bo v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavaroval svojo odgovornost za škodo, ki bi 
utegnila nastati investitorju -  naročniku in tretjim osebam v zvezi z izvedbo del, ki so predmet 
pogodbe. 

- da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu, nadzornemu organu naročnika ter 
naročniku vzorce le-teh na vpogled in odobritev; vzorce potrdi naročnik na podlagi mnenja 
projektanta in/ali nadzornega organa ne glede na morebitna drugačna določila iz razpisne 
dokumentacije, projektov ali popisov 

- da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo naročniku predložil 
predpisane ateste, certifikate in/ ali opravil predpisane preizkuse, garancijske liste, navodila za 
uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo 

- da bo dela izvedel strokovno v skladu z gradbenimi predpisi in v skladu s projekti in določili te 
pogodbe, 
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- bo pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere 
izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža 
uporabljenih umetnih in recikliranih materialov 

- da bo vgrajeval samo materiale in opremo v kvaliteti, predvideni v ponudbi oz. tehnični 
dokumentaciji, v  nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali 
saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; 

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo 
biti podpisani s strani izvajalca, nadzornega organa in odgovornega vodje gradnje 

- da bodo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji in zahtevam naročnika 
- da bo naročnika pisno obvestil o začetku in dokončanju del, 
- da bo naročnika pravočasno obvestil o morebitnih težavah pri izvajanju del 
- da bo zagotavljal stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del 
- da bo izvedel vsa dela v skladu s terminskim planom izvajanja del, 
- da bo mesečno  izdelal poročilo o poteku del (opis poteka del, dokumentacijo o materialu in 

opremi, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in planiranega 
napredka) in ga posredoval naročniku  

- da bo za zamenjane dele v garancijski dobi pričel teči nov garancijski rok z dnem zamenjave 
- da bo na lastne stroške izvedel tehnični pregled. 
- da bo sodeloval z naročnikom do primopredaje objekta 
- da bo izvedel poskusno obratovanje čistilne naprave v obdobju enega leta 
- da bo pridobil uporabnega dovoljenja 
- da bo poskrbel za izdelavo geodetskega posnetka 

da bo izdelal poslovnik za obratovanje ČN in navodila za varno delo in vzdrževanje  
- da bo izdelal obratovalni dnevnik 
- da bo izvedel teoretično in praktično usposabljanje bodočega upravljavca 
- da bo poskrbel za izvajanje projektantskega nadzora in nadzora s strani upravljavca komunalnih 

vodov 
- da bo po končanih delih (do končnega obračuna) naročniku dostavil PID tehnično dokumentacijo  

 
 
VII. POOBLAŠČENE OSEBE 
 

12. člen 
Pooblaščena oseba s strani naročnika, ki je tudi skrbnik te pogodbe je ___________________ , tel.: 
_____________, e-naslov: _______________. 
 
Nadzornik naročnika je  ________________________ . tel.: _____________, e-naslov: 
_______________. 
Nadzornik ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.  
Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih mer pregledoval in potrjeval ter sproti obveščal 
naročnika. 
 

13. člen 
Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _____________________. tel.: 
_____________, e-naslov: _______________. 
 
Vodja del po tej pogodbi je _______________________________ . 
 
Vodja gradnje po tej pogodbi je ____________________________ . 
 
Vodja del za področje strojništva je _________________________________. 
 
Vodja del mora biti na gradbišču prisoten najmanj 2x tedensko po najmanj 2 uri dnevno ter na vseh 
koordinacijskih sestankih. 
 
Vodja gradnje mora biti na gradbišču prisoten najmanj 4× tedensko po najmanj 4 ure dnevno ter na vseh 
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koordinacijskih sestankih. 
 
 

VIII. ROKI IZVEDBE DEL (dveletna pogodba) 
 

14. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in bo vsa 
pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom in sicer najkasneje do 01.09.2021.  
Predviden črpanje sredstev: 

- v letu 2020 - 200.000 EUR  
- v letu 2021 - preostali del ponudbene vrednosti  

 
Ob  uvedbi v delo se sestavi zapisnik. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno 
knjigo. 
 
Izvajalec je dolžan v roku 8 dni izdelati natančen terminski plan dinamike napredovanja del. 
 
Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku ali če bistveno zamuja z 
izvedbo posameznih ali vseh del, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na 
stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik o tem in o dogovorjeni ceni za izvedbo predhodno obvesti 
izvajalca. 
 
Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh 
pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izročitev vse 
potrebne dokumentacije. 
 

15. člen 
 
Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za izvedbo del v naslednjih primerih:  
- zaradi nepredvidljivih okoliščin, nastalih zaradi višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa, 
- zaradi spremembe projektne dokumentacije,  
- zaradi dodatnih del, izvedenih na pisno zahtevo naročnika;  
- zaradi prekinitve izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;  
- zaradi prekinitve izvajanja iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;  
- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z 
deli ne more pričeti ali nadaljevati;  
- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi   
  del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;  
- če je prišlo do nepričakovanih razmer na gradbišču (nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter 
fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del; 
 
Na spremembo okoliščin, ki vplivajo na spremembo rokov po tej pogodbi, mora izvajalec naročnika  
opozoriti pisno in v roku dveh dni to zabeležiti v gradbenem dnevniku. Spremembo pogodbe v zvezi s 
podaljšanjem  roka za izvedbo se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov določenih v tej 
pogodbi.  
 
V primeru podaljšanja roka za dokončanje del mora izvajalec naročniku predložiti tudi ustrezno 
podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti. 
 
Izvajalec lahko naročniku predlaga tudi skrajšanje roka za izvedbo del, če z deli napreduje bistveno 
hitreje, kot je predvideno v pogodbi. Skrajšanje rokov lahko izvajalec predlaga kadarkoli. 
 
Izvajalec mora v obeh primerih na naročnika nasloviti obrazloženo vlogo za spremembo dinamike 
izvajanja del in spremembo roka za izvedbo del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik. V obeh 
primerih se sklene dodatek (aneks) k pogodbi. 
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Pogodbeni stranki soglašata, da vremenske razmere niso razlog za podaljšanje roka izvedbe. 
 
V primeru  slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v skladu s terminskim planom, morata 
predstavnik naročnika in izvajalca prekiniti dela za dogovorjen čas, kar vpišeta v gradbeni dnevnik, s 
čimer se mora strinjati tudi vodja projekta naročnika in nadzorni inženir. V času prekinitve dela mora 
izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te 
pogodbe. V takem primeru izvajalec tudi nima pravice do povišanja cen oz. drugega finančnega 
nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz prvega 
odstavka tega člena. 
 

IX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 
 

16. člen 
Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan 
zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promil od vrednosti pogodbenih del brez DDV, 
vendar ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV. 
 
Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu. 

 
Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena  škoda, ki presega vrednost 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. 
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, 
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 

X. IZROČITEV IN PREVZEM DEL 
 

17. člen 
Izvajalec je dolžan datum dokončanja investicije vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na 
prevzem del. 
 
Naročnik je dolžan takoj v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca o dokončanju del začeti s 
postopkom za izvedbo tehničnega pregleda. 
 
Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je opravljen uspešni  tehnični pregled oz.  izpolnjeni vsi 
pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni 
zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, 
- datume začetka in končanja del in datum prevzema del, 
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, 
- končno vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, več ali manj dela) 
- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca 
- odgovornost za morebitno zamudo 
- vrednost zahtevka zaradi povzročene kazni in škode zaradi zamude 
- zapisnik mora vsebovati seznam vseh podizvajalcev- njihove elektronske naslove  in tel. številke, v 

kolikor so ti podatki potrebni za uveljavljanje garancije v garancijski dobi 
- zapisnik mora vsebovati tudi datum in uro izročitve oz. prevzema objekta 
 
Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni 
zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne 
posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. 
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji oz sprejemu del začneta z izdelavo končnega 
obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne 
predaje oz. prevzema del. 
 
Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi 
končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. 
 
Ob primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti  vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso 
dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa ter vso tehnično dokumentacijo 
proizvajalcev. 
 
 

XI. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA 
 

18. člen 
Izvajalec daje garancijo za kakovost vseh izvedenih del pet (5) let.  
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalca oz. dobaviteljev.  
 
Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešnega zapisniškega prevzema izvršenih del  in ko so 
odpravljene vse napake in manjkajoča dela. 
 
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. 
V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 
pomanjkljivosti in napake na objektu, materialu in opremi, ki so bili predmet investicije in so posledica 
slabe kvalitete del, materiala ali opreme. 
 
Morebitne skrite napake se obravnavajo s skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za dela 
izvedena v garancijski dobi in za zamenjane dele prične z dnem prevzema teči nov garancijski rok. 
 
Če naročnik pri prevzemu del ali v garancijskem roku ugotovi napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, jih mora 
izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi naročnik. Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v 
dogovorjenem roku,  bo na poziv naročnika, po načelu dobrega gospodarja, napake odpravil drugi 
izvajalec na stroške izvajalca iz te pogodbe.  
 
 

XII. ZAVAROVANJA 
 
Zavarovanje za resnost ponudbe 

 
Ponudnik bo moral kot zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje v višini 20.000 EUR v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije in bo veljala  najmanj 90 
dni dlje od datuma določenega za oddajo ponudb. 
Garancijo  za  resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: 
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne 
- zavrne sklenitev pogodbe  
- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, 

določenem v razpisni dokumentaciji. 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v 10 (desetih) 
dneh od podpisa te pogodbe naročniku izročil brezpogojno in nepreklicno finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), v 
skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, ki bo veljala še vsaj 30 dni dlje od datuma dokončanja 
pogodbenih del  oz. do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.   
V nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. 
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Zavarovanje za dobro  izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev izvajalca iz 
te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer višino unovčitve določi glede na naravo in obseg 
kršitve. 
 
Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi 

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje ob primopredaji del 
 
Izvajalec je dolžan najkasneje ob primopredaji del naročniku izročiti garancijo ali kavcijsko zavarovanje za 
odpravo napak v garancijski dobi, unovčljivo na prvi poziv v višini 5 %  končne pogodbene vrednosti z 
DDV, ki bo veljalo še 30 dni dlje od najdaljše garancijske dobe, v skladu z vzorcem iz razpisne 
dokumentacije. 
 
V primeru, da izvajalec v pogodbenem roku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja, se bo štelo, 
da primopredaja objekta ni bila uspešno izvedena. javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko 
unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev izvajalca iz te pogodbe, vezanih na 
odpravo napak v obdobju reklamacije, pri čemer višino unovčitve določi glede na naravo in obseg kršitve. 
 
Zavarovanje odgovornosti 

Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, v skladu z 
veljavno zakonodajo v višini najmanj 50.000 EUR. 

 

XIII. ODSTOP OD POGODBE 
 

19. člen 
Če pride do prekinitve del oz. do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale 
stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. 
 
Naročnik ima pravico odstopa od pogodbe kadarkoli in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del če: 

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti 
- izvajalec po svoji krivdi v roku 10 (deset) dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z 

delom 
- izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli glede na terminski plan več kot 7 (sedem) dni, oz. če ne 

dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno 
dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. 

- izvajalec preneha z deli na gradbišču za več kot 7 (sedem) dni (zaprtje gradbišča) 
- izvajalec krši določbe o izvajanju del tako, da izvaja pogodbena dela s podizvajalci, ki jih ni 

navedel v ponudbi (izjava, da bo dela izvedel sam, brez podizvajalcev) 
 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

- če je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar ima za posledico nov postopek javnega 
naročanja 

- če je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v položaju zaradi katerega bi ga moral naročnik 
izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen. 

- če zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU, ki jih je v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo 
Sodišče EU, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu 

 
Odstop od pogodbe začne veljati z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 
Naročnik bo istočasno začel tudi s postopki unovčenja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 
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XIV. RAZVEZNI POGOJ 
20. člen  

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca 
pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni 
državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 
dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb 
civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za 
kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.  
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 
še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s 
kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve 
nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti 
nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne 
novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s 
kršitvijo. 
 
 
XV. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME 

 
21. člen 

Izvajalec je dolžan  zavarovati svojo dejavnost v skladu z zakonodajo s področja gradenj in zavarovati 
morebitno škodo na objektu in izvedenih delih. 
 
Naročnik je na podlagi navedenega  do izročitve objekta prost vsakršne odgovornosti. Morebitne 
odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz 
zavarovalne police iz prejšnjega odstavka. 
 
Izvajalec je dolžan območje gradnje opremiti  v skladu s predpisi s področja gradenj ter zdravja in varstva 
pri delu. 
 

 
XVI. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

22. člen 
Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe 
poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi veljajo za javne. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev ter, da bodo tudi 
vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela spoštovali varovanje zaupnih podatkov, ki jim bodo 
posredovani v zvezi z izvajanjem pogodbe. 
 
Izvajalec se strinja, da  brez pisnega soglasja naročnika medijem ne bo posredoval nikakršnih informacij o 
poteku in stanju projekta. 
 
Izvajalec se obvezuje, da projektne in ostale dokumentacije povezane s to pogodbo  ne bo posredoval 
tretjim osebam.   
 
Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po končnem prevzemu 
projekta. 
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XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

23. člen 
Skladno s prvim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list 
RS, Št. 45/10) je pogodba nična, v kolikor 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 - sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - 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. 
 

 
XVIII. REŠEVANJE SPOROV 
 

24. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v 
nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika. 
 
 

XIX. KONČNE DOLOČBE 
 

25. člen 
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi 
pisnega soglasja naročnika. 
 

26. člen 
V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno 
odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene 
pogodbe. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave. 
 

27. člen 
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo 
in uredijo pisno v obliki dodatkov (aneksov) k tej pogodbi. 
 

28. člen 
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih 
prejmeta naročnik 2 (dva) izvoda  in  izvajalec 2 (dva) izvoda. 
 

29. člen 
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in 
ponudba izvajalca z dne ______________, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega 
zakonika, veljavne gradbene zakonodaje in predpisov, ki urejajo področje gradenj. 
 
Številka:        Številka: 354-12/2015- 
Datum:         Datum: 
 
IZVAJALEC:                     NAROČNIK:   
                                          Občina Idrija 
          Župan 
          Tomaž Vencelj 
    
 


