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A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v
skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradenj po postopku naročila male
vrednosti za Izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda na Šmidovi ulici.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje
za udeležbo tega javnega naročila.
Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale
nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 14.07.2016 najkasneje do 10.00 ure.
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine
Jesenice (soba št. 1).
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje
ure predložitve je merodajna ura v vložišču naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni,
ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih
neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 14.07.2016, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so
registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo
zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN
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B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici.
Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z dne 24.06.2016, številka
objave NMV3027/2016-W01.
Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v G. delu razpisne dokumentacije. Opis in količine so
razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.
Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila
ponudniki ne morejo ponuditi.

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer
izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili
ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik
lahko predvidel.

2.

ZAKONI IN PREDPISI

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:
-

Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (UL RS, št. 91/2015);
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (UL RS 43/2011 in spremembe)
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617 (UL RS, št. 96/2015);
Obligacijski zakonik (UL RS, št. 97/07 UPB 1 in spremembe);
predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3.

JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
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4.

SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
4.1.

Izpolnjen Obrazec ponudbe (C. del razpisne dokumentacije);

4.2.

Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. D/1);
Sposobnost ponudnika
Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 75. in 76. člena ZJN-3, kar
ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je
sestavni del te razpisne dokumentacije.
Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo
na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku
izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v
uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če
pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik
njegovo ponudbo izločil.

4.3.

Osnovna sposobnost:
Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:

4.3.1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s
katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75.
člena ZJN-3 (za ponudnika) in opredeljenih v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12 – UPB in
54/15), in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence (Priloga št. D/2); (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno
prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev
ponudb).
4.3.2. Izjava osebe, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v tem gospodarskem subjektu v zvezi s
kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno
obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 in pooblastilo, s katerim naročnika
pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (Priloga št. D/3). Ponudnik s
sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne
sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.
4.3.3. Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež.
4.3.4. Izjava, da ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami.
4.3.5. Izjava, da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
5
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4.3.6. Izjava, da ponudnik ni kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.
4.3.7. Izjava, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja
po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne
upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad
ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z
enakimi pravnimi posledicami.
4.3.8. Izjava, da ponudnik doslej še ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katere bi bila
omajana njegova integriteta.
4.3.9. Izjava, da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker
bi ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
4.3.10.
Izjava, da v odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka
91. člena ZJN-3.
4.3.11.
Izjava, da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer:
ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev
naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje,
sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):
 ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik
oziroma
 ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Kot dokazilo pod točkami od 4.3.3. do 4.3.11. ponudnik predloži izjavo (Priloga št. D/4).
Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezna
dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.
4.4.

Poklicna sposobnost:
Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo
(Priloga št. D/5).

4.4.1. Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
4.4.2. Izjava, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri
imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
Vse izjave morajo biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca).
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4.5.

Ekonomska in finančna sposobnost:
Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudniki
morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije):
- BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so
razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Ponudniki s sedežem v tujini morajo
predložiti tej zahtevi ustrezna dokazila. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom
za predložitev ponudb.

4.6.
Tehnična in kadrovska sposobnost
4.6.1. Referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj 3 uspešno izvedenih istovrstnih del, izvedenih v
zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila, vrednost posameznega dela brez
DDV, pa je bila enaka ali višja od 150.000,00€ (Priloga št. D/6).
Ponudnik mora predložiti pisna potrdila o izvedenih delih s področja istovrstnih del (izgradnja
kanalizacije in vodovoda) v zadnjih petih letih, potrjene s strani naročnikov. V primeru, da
ponudnik ne izpolnjuje minimalnega pogoja, je to izločitveni faktor.
Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec Priloga št. D/6, izpolnjen, podpisan in žigosan s strani
izvajalca in obvezno priložiti dokazila - podpisane referenčne izjave naročnikov obrazec (Priloga
št. D/7). Referenčne izjave naročnikov so lahko fotokopije ali predložene na drugačnih obrazcih,
pod pogojem, da vsebujejo vse podatke zahtevane z razpisno dokumentacijo.

4.7.

Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še
drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni
izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

4.7.1. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti:

4.7.2.

Pisno izjavo, da nastopa oziroma ne nastopa s podizvajalcem (Priloga št. D/8).

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od
podizvajalcev:



Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcih in vrsta del, ki jih bo izvajal ter podizvajalec ter
Izjava o odnosu do podizvajalca ter zahteva za neposredna plačila (Priloga št. D/8)
Izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu in zahteva za neposredna plačila (Priloga št. D/9)

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne
sposobnosti (točke 4.3. in 4.4.) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje
ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju
določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točki 94. člena ZJN-3 ni obvezno, mora pa naročnik
od glavnega izvajalca zahtevati, 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 oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
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Vsak navedeni podizvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v
ponudbi.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci. Navedeno mora biti katera dela
prevzemajo navedeni podizvajalci. Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne
more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca.
4.8.

Skupna ponudba:
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Vsak partner v
skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točke
4.3. in 4.4.) – priložiti izpolnjene obrazce D/2, D/3, D/4 in D/5. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih
pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače,
ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.
V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec.
V primeru, da bo skupina izvajalcev podala skupno ponudbo, je potrebno ponudbi predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. V pogodbi o skupni izvedbi naročila, se določi vodilni
partner in opredeli odgovornost posameznih partnerjev.

4.9.

Izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije (E. del razpisne dokumentacije).

4.10.

Vzorec pogodbe (F. del razpisne dokumentacije). Le-te mora ponudnik izpolniti, parafirati vse
strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran
pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni kriterij).

4.11.

Izpolnjen Obrazec predračuna (H. del razpisne dokumentacije), ki ga sestavljata:
- obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. H/1),
- popis materiala in del - cenik razpisanih del na enoto (priloga št. H/2),

4.12.

Garancije v zvezi z naročilom, ki jih mora predložiti ponudnik, in sicer:

Skupaj s ponudbo:
- finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti lastno bianco menico
skupaj s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo v višini 4.000,00 € (vzorec teksta je v
prilogi št. I/1 in I/2). Podrobna določila so podana v I. delu razpisne dokumentacije z
naslovom: Finančna zavarovanja;
Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):
- finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti; kot sestavni
del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega
zavarovanja parafiran, to je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/1);
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku; kot sestavni del ponudbene
dokumentacije mora biti obrazec o sprejemanju načina finančnega zavarovanja parafiran, to
je podpisan s strani ponudnika (priloga št. I/2);

5.

SPREMEMBE IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.
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Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta
najpozneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za
prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Ponudniki lahko
postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem
naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Andrej Babič, tel. št. 04/586 92
22), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti
uradne osebe.

6.

KRAJ IZVEDBE DEL RAZPISANEGA JAVNEGA NAROČILA

Območje ulice Janeza Šmida na Koroški Beli.

7.
7.1.

IZDELAVA PONUDBE
OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije oz. posameznih delov le-te.
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih
obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani
ponudnika, razen priloge št. D/9, ki jo izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s
podizvajalci, ter prilog št. I/1 in I/2 (vzorca finančnega zavarovanja), ki so podlaga za izdajo originalnih
finančnih zavarovanj, v posameznih fazah postopka javnega naročila.
Dokazila se zloži po zaporedju, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za
partnerje in podizvajalce.
Zahtevano je:
da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oz.
prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vrvice oz. pečata.
Vrvica mora biti dovolj dolga, da je omogočeno listanje brez poškodb vrvice in pečata.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da
je zaprta tako, kot je bil predana. Na ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec prijave (Priloga št.
D/10).
Naročniku (sprejemna pisarna) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura)
določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna
naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.
7.2.

SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo ali
umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo le, da se na kuverto napiše »NE ODPIRAJ –
SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE«.
9
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Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.
Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova
ponudba izbrana, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
7.3.

CENA

Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na
priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov in količin.
Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, takse, uvozne
dajatve, stroške embaliranja, prevoza, zavarovanja, idr.) za izročitev enote, kot končnega funkcionalnega
izdelka. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le tega navesti v ponudbenem
predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem
predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.
Ponudbeni predračun mora vsebovati tudi cenik osnov za režijski obračun eventualno naročenih
nepredvidenih ali poznejših del, izpolnjen na priloženem obrazcu razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.
Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take
ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so
merodajne in jih bo upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril v skladu z 86. členom ZJN-3.
Cene za enoto so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila. Ponudnik ni upravičen do
podražitev.
Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika. Vsa dela morajo biti izvedena
pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v RS veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi,
tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili ter normativi, in v skladu z dovoljenjem za
opravljanje del. V ceno nakupa, dobave in montaže opreme so vključena tudi vsa potrebna montažna in
manjša gradbena dela, potrebna za nemoteno delovanje opreme.
Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

7.4.

ROK PLAČILA

Naročnik bo eRačun plačal 30. dan, plačilni rok pa začne teči naslednji dan od prejema eRačuna, ki je
podlaga za plačilo.

7.5.

ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot
poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s katerimi se dokazuje
izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot
poslovna skrivnost.
Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.
7.6.

ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL
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Rok za izvedbo je previden v mesecih september, oktober in november 2016.
8. POGAJANJA
Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila
pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali
neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s
pogajanji (46. člen ZJN-3).
9.

PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA

V skladu z drugim odstavkom 90. člena ZJN-3 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje
ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik
ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.
10. IZLOČITEV PONUDBE
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo
izpolnjevale pogojev za udeležbo, bodo izločene.

11. VARIANTNA PONUDBA
Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v
materialu, količini, načinu dela,...

12. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma najkasneje do 11.11.2016.

13. IZLOČILNI POGOJI


Če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran svoj račun.



Če ponudnik ne predloži referenčnih izjav.



Ostali splošni izločilni kriteriji so navedeni v točki 4 Sestavni deli ponudbene dokumentacije –
ponudbeni pogoji.

14. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb.
Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra
ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v
ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja.
Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj
po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v petih delovnih dneh
po odpiranju.
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15. PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih navedb (izjav) in
predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev
in pogojev iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo, na podlagi 89. člena ZJN-3, v kolikor bo to potrebno, ponudnikom dopustil in omogočil
dopolnitev ponudb v delih, ki ne vplivajo na njihovo razvrstitev po postavljenih merilih. Ponudniki ne
smejo spreminjati svoje cene, vrednosti na postavko in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki
se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila ter tistih elementov ponudbe, ki bi lahko
vplivali na drugačno uvrstitev ponudbe glede na ostale prejete ponudbe.
Naročnik bo ponudbo zavrnil:
- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali,
če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno določili ZJN-3 Zakona o
javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance ali Državno revizijsko komisijo.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in
kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).
Naročnik bo popravil računske napake v skladu določili 89. člena ZJN-3.

16. MERILO
Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih splošnih in posebnih pogojev bo pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe uporabljeno edino merilo, to je najnižja cena za izvedbo del.
Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo
naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe v skladu z določili 86. člena ZJN-3 zahteval pisno podrobnejšo
obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k
nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo
obrazložitev.

17. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Naročnik najkasneje v roku 90 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato
ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

18. SKLENITEV POGODBE
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se
šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje
resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in
postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba.
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19. OPOZORILA
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor
določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne
smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V
primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske
komisije.

20. REVIZIJA POSTOPKA
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali
bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev
naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako
ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet delovnih
dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku
priporočeno po pošti ali po telefaksu.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv
naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve,
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo ter priložiti potrdilo o vplačilu takse, na transakcijski
račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802:
-

model 11
P1: šifra proračunskega uporabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus
kontrolna številka)
P2: številka pod konta s kontrolno številko (7111290)
P3: številka računa ali drugega dokumenta in oznaka leta (6 mest plus 2 mesti za leto). Uporabi se
zaporedna številka javnega naročila, objavljena v Uradnem listu RS
med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj.

Za predmetno javno naročilo znaša taksa 1.500,00€.
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče
ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za
revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne
dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da
je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži
pritožbo na Državno revizijsko komisijo.
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C. OBRAZEC PONUDBE
Naročnik:

OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

Predmet javnega naročila:

Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici

Št. zadeve:

430-21/2016

Številka objave na Portalu JN:

NMV3027/2016-W01

Vrsta postopka za oddajo javnega
naročila:

NAROČILO MALE VREDNOSTI

Ponudnik:

Na osnovi javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti za Izgradnjo kanalizacije in
obnovo vodovoda na Šmidovi ulici, dajemo ponudbo, kot sledi:
Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:
I.

I. Ponudbo dajemo (obkroži!):
a) samostojno
b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev/partnerjev* (navedite partnerje) :

c)

s podizvajalcem (navedite podizvajalce):

II. Ponudbeni pogoji:
1. Veljavnost ponudbe je 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
2. Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
3. Naročilo se obvezujemo izvesti do 30.11.2016.
4.

Ponudba se nanaša na celotno naročilo.

III. Merila za izbor:
Cena v € brez DDV

€

Popust ____%

€

Skupaj s popustom

€

DDV 22%

€

Cena v € z DDV

€
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(ponudnik)

Kraj in datum


(žig in podpis pooblaščene osebe)

pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji
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D. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA
SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril
izpolnjevanje pogojev iz 75. člena ZJN-3 ter ostalih pogojev ter določil te razpisne dokumentacije.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na podlagi izjav danih pod
kazensko in materialno odgovornostjo.
Naročnik bo ponudbe ponudnikov pregledal in ocenjeval v skladu z določili 89. člena ZJN-3.
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v
predloženih izjavah v ponudbi.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe
preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
V kolikor naročnik ugotovi, da predloženi podatki ne odražajo aktualnega pravno relevantnega stanja bo
naročnik štel, da je ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila ter bo ravnal v skladu s 75.
členom ZJN-3.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
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PRILOGA št. D/1

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA:

TELEFON:

TELEFAX:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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PRILOGA št. D/2

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA
ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in
spremembe):
sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja
z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo
Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z
vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena
uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena
pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba
trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih
vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba
ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za
ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje
podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje,
hudodelsko združevanje.
in
POOBLASTILO

Pooblaščam Občino Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega
naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka podjetja:

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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PRILOGA št. D/3

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spr.):
sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo
ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev
pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev
kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije,
ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba
informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje
denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba
negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava,
pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje
podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito
posredovanje, hudodelsko združevanje.

in
POOBLASTILO

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino
Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za
pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega bivališča:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek se glasi:

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.
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PRILOGA št. D/4

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI
V zvezi z javnim naročilom: Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici, pod materialno
in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
1.

da izpolnjujemo obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

2.

da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

3.

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

4.

da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.

5.

da se nad nami kot ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj
ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s
predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

6.

da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša integriteta.

7.

da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi mi kot
ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco.

8.

da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz 3. odstavka 91. člena ZJN-3

9.

da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št.
69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena
ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci,
posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem
gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):
 ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma
 ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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PRILOGA št. D/5

(ponudnik)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI
V zvezi z javnim naročilom: Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici, pod materialno
in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________,
oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka
____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona
__________________________________________________________________ pridobili ustrezno
dovoljenje,
številka
_________________
izdano
pri
________________________
____________________________________________, dne ________________.
Smo člani naslednje organizacije: ______________________________________________

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite
točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim
organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

21

Občina Jesenice - RD: Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici

PRILOGA št. D/6

(ponudnik)

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih pred objavo
predmetnega javnega naročila izvajali istovrstna dela za naslednje naročnike:
NAROČNIK:

OBJEKT - DELA

LETO
IZVEDBE

XXXXXX

XXXXX

POGODBENA VREDNOST
(v € brez DDV)

1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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PRILOGA št. D/7
Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)
(sedež)
(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za Izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda
na Šmidovi ulici za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo
REFERENČNO IZJAVO

Potrjujemo, da je ponudnik _________________________________ za nas uspešno opravil naslednja dela:
Naziv investicije:
Čas izvedbe:
Kraj izvedbe:
Skupna vrednost v € brez DDV:
Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno
s pogodbenimi določili.
V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:
ime in priimek: _____________________________________________________
telefon: ________________ telefaks: __________________ elektronska pošta: __________________________

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za
katerega je ponudnik v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa izvršil istovrstna dela. Obvezna so referenčna potrdila za dela,
navedena v obrazcu Priloga D/6. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani
naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.
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PRILOGA št. D/8

PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti za Izgradnjo kanalizacije in obnovo
vodovoda na Šmidovi ulici, št. 430-21/2016, izjavljamo: USTREZNO OBKROŽITE!
-

da ne nastopamo s podizvajalcem

-

da nastopamo s navedenimi podizvajalci:
Zap.
št.

Naziv podizvajalca

Vrsta del, ki jih bo izvajal

Vrednosti del, ki jih bo izvajal
(v € brez DDV)

V primeru nastopa s podizvajalci pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:




da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem
javnem naročilu,
da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene
pogodbe s podizvajalci,
da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane
zahteve za neposredno plačilu s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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PRILOGA št. D/9

PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA:

TELEFON:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODPRT PRI BANKI:

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:
DA

NE

(ustrezno obkrožite!)
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Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te
izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega
izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

(podizvajalec)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec
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PRILOGA št. D/10

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je
ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi zvezani z vrvico in zapečateni tako, da
posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne
poškodbe listov oz. pečata;
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POŠILJATELJ:

________________________________

________________________________

________________________________

OBČINA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV 6
Ponudbo prevzel:

4270 JESENICE

NE ODPIRAJ – PONUDBA JAVNO NAROČILO - Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici,
št. 430-21/2016
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E. OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila
gradenj po postopku naročila male vrednosti za Izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda na
Šmidovi ulici, št. 430-21/2016, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi
dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more
biti kontradiktorna tem pogojem.
2. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le
temu posredoval podatke o:


naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;



gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z nami povezane družbe.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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F. VZOREC POGODBE

NAVODILO:

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer
potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe (če vsaka stran pogodbe ni parafirana, to ni izločitveni
kriterij).
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POGODBA ŠT. 430-21/2016

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA NA ŠMIDOVI ULICI

ki jo sklepata:

NAROČNIK:

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Tomaž Tom
Mencinger, ID št. za DDV: SI 39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in
IZVAJALEC:

______________________________________________________________, ki jo
zastopa direktor ____________________________________________, ID št. za
DDV _____________________, EMŠ: _______________, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega dne 24.06.2016 na portalu javnih naročil
Ministrstva za finance, št. objave NMV3027/2016 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 43021/2016 z dne _________;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunskih postavkah:
- 8180 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, konto: 420401 – Novogradnje
- 8230 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov, konto: 420401 – Novogradnje
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov, in sicer št. : OB041-12-0007 Javna kanalizacija
Šmidova ulica

PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici, vse po popisu del in po
predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot
najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-1UPB4 (Uradni list RS, št. 102/04 s spremembami).
Pogodbena dela se izvede na osnovi projektov:
- PZI, Kanalizacija za sanitarno odpadno vodo na Ulici Janeza Šmida, izdelal Antonija Rotar s.p., št.
projekta 470/11, Ljubljana, julij 2013
- PZI, izgradnja in prestavitev vodovoda na Ulici Janeza Šmida, izdelal Antonija Rotar s.p., št. projekta V482/11, Ljubljana, avgust 2011 in PZI načrt električnih inštalacij in električne opreme prečrpališča,
izdelal EVO d.o.o., št. projekta 11-035, Domžale avgust 2013
- gradbeno dovoljenje št. 351-127/2013-10 z dne 05.07.2013
Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del,
naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.
Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo
spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično
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dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.
Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so
predvidena s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po
javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca
št. _________ z dne _________ danem v postopku javnega naročila.
3.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji
naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo št. ________ z dne ______, na
podlagi katere je bil izbran.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta
naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa.
4.

člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:
- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki
formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del
s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 14. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja
še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 5%
pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- v roku petnajst (15) dni, ob predložitvi varnostnega načrta, po pričetku del sklene skupni dogovor o
izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu,
ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo,
servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske
načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z
veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom oz. elaboratom stanja po končani
izvedbi, in sicer štiri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG, za vsa izvedena
dela,
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme
izvajalca
POGODBENA CENA
5. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v
predračunu z dne _________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.
Skupna pogodbena vrednost za Izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda na Šmidovi ulici znaša z DDV:
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Cena v € brez DDV

€

Popust ____%

€

Skupaj s popustom

€

DDV 22%

€

Cena v € z DDV

€

(z besedo: ______________________________________________________euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih
“fiksnosti cen in dejanske izmere”.

6.

člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:
- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z
deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in spr.).
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi
stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.
Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v
ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
7. člen
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob
sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje
pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela
in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v
gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni
stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in
6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in
njegovega predračuna. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa
morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8.

člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez
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predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to
pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena
in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v
osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.
Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za
potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku
s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem
primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali
odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9.

člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja
nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi
lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa
vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA
10. člen
Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:
- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi
prilogami v 1 izvodu, navedeno v 2. členu te pogodbe;
- gradbeno dovoljenje št. 351-127/2013-10 z dne 05.07.2013,
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne.
S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.
Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.
11. člen
Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v smislu Zakona o graditvi
objektov ZGO-1C UPB (Uradni list RS št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).
Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo
vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah,
poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL
12. člen
Dela se bodo izvajala v letu 2016, predvidoma med septembrom in novembrom, v 90-ih koledarskih dnevih.
Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli za Izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda na Šmidovi
ulici takoj po uvedbi v posel, ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo dela
dokončal najkasneje do 30.11.2016, vse v skladu s terminskim planom del, ki je sestavni del te pogodbe.
Pred izvedbo kanalizacije se izvede obnova vodovoda.
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Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse
zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi
gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.
Končni rok predvideva že upoštevanje vseh za delo nezmožnih dni. Pri riziku izjemno slabega vremena je
izvajalec upošteval vremenske razmere za 20 let nazaj na širšem območju lokacije. Kot višja sila se upoštevajo
vremenske razmere, ki so za pogodbena dela neugodnejša od najneugodnejših vremenskih razmer v
navedenem obdobju.
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno
drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi
izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec
dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE
13. člen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem
roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti
prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe
so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.
V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima
naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do
izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.
Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi
neopravičene prekoračitve roka.
Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju
pogodbenih del.
Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali
škodi.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
14. člen
Najkasneje v 14. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 5% od pogodbene vrednosti del.
Garancija mora biti veljavna 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do 30.12.2016.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu
primerno spremeniti tudi garancija.
Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do
polne odškodnine.
Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.
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15. člen
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12.
člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje
roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzancah in po
predhodnem dogovoru z naročnikom.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 12.
člena te pogodbe ni bil podaljšan.
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji
niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.
V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata
predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom
se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.
V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so
predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega
drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz
petega odstavka tega člena.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL
16. člen
Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih
količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi nadzorni organ.
Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz
enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:
- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,
ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

17. člen
Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem
del in terminskim planom, ki se izstavljajo na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na
številko pogodbe.
Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije za izvedena dela v tekočem
proračunskem letu.
Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih
del.
Začasne situacije bo izvajalec dostavil nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec,
končno pa v 8 dneh po dokončanju del.
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Naročnik oz. nadzorni organ se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 5 dni od dneva uradnega
prejema situacije.
V primeru, da naročnik oz. nadzorni organ v 5 dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se
smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.
Izvajalec mora situacijo izstaviti kot eRačun. Priloga k eRačunu mora biti s strani nadzora potrjena situacija. Rok
za plačilo eRačuna je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije
(pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti eRačun in predhodno s strani nadzora potrjeno situacijo
naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.
Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št.
______________________, odprt pri __________________________, 30. dan po prejemu eRačuna. Plačilni
rok prične teči naslednji dan po prejemu eRačuna.
Naročnik bo od vsake začasne situacije zadržal 5% vrednosti obračunanih del. Zadržani del se bo izplačal
izvajalcu po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Gradnja, ki je predmet te pogodbe, je predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Izvajalec
zato izstavi situacije brez davka na dodano vrednost.
18. člen
Izvajalec mora obvestiti naročnika in izvajalca nadzora, da so dela končana. Po prejemu obvestila izvajalca, da
so pogodbena dela končana in po pridobitvi uporabnega dovoljenja, opravijo naročnik, izvajalec nadzora in
izvajalec del primopredajo.
S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti
izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno
navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s
kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v
garancijski dobi.
Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti
izvajalca, ugotovljene na tehničnem pregledu. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je
potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL
19. člen
Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ. dipl. inž.
grad..
Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik
_____________________________________________ (v nadaljevanju nadzorni organ), ki bo skrbel, da se
obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.
Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:
odgovornega vodjo del: _______________________________________,
odgovornega vodjo gradbišča: _____________________________________,
Odgovorni predstavnik naročnika oz. nadzorni organ v imenu in za račun naročnika odobrava, naroča in
podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s
ponudbenimi.
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in
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opravljenih storitev, in sicer po nadzornem organu, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali
po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.
V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva
prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE
20. člen
Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po
določilih o garancijskih rokih.
Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi
uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti,
ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije,
zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR
21. člen
Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno
opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko
dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na
objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.
Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot
njegova krivda.
Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok
sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od
vrste ugotovljene napake).
V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih
napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v
garancijskem roku.
V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju
rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in
opravljenih storitev, in sicer po nadzornemu organu, določenem v 19. členu te pogodbe.
Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za
zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena
ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
22. člen
V roku 10 dni po opravljeni primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku Marku Marklju, univ. dipl.
inž. grad., izročiti bančno garancijo, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi
oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV.
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Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.
Garancija mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru
kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI
23. člen
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne
sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno
izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje,
da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred
podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve
terjatve do izvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,
(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da
nima podizvajalcev).
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______, dani na
javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
-__________________________________(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična
številka, davčna številka, transakcijski račun ; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina,
vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____________ je v ponudbi izvajalca z dne
______ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do
izvajalca;
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli
navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da
naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in
izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej
pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti
naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede,
da bo dela izvajal z podizvajalci).
Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število
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podizvajalcev.
Izvajalec se zavezuje da bo v primeru, ko nominirani podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, v roku 60
dni od plačila končnega računa dostavil naročniku svojo pisno izjavo ali pisno izjavo podizvajalca, da je
nominirani podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve ali dobavljeno blago, neposredno povezano
s predmetom javnega naročila.
ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
24. člen
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do
izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi
nastali iz predmeta te pogodbe.
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati
eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.
Izvajalec mora, kadar dela izvaja, ali je predvideno, da bosta dela na gradbišču izvajala dva ali več podizvajalcev,
imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu in pred začetkom dela na gradbišču
zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, v skladu s veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne
odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.
Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec
bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih
cenah/enoto vseh del.
KONČNE DOLOČBE
25. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
26. člen
Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to pogodbo,
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji, katera sta sestavni del pogodbe.

27. člen
Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh
pogodbenih strank.
28. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v
nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
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29. člen
Sestavni deli pogodbe so:
- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- podrobni terminski plan del, katerega izvajalec preda v 8-ih dneh po podpisu pogodbe,
- zahtevana bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Sestavni deli končnega obračuna bodo še:
- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,
- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
30. člen
Ta pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišejo predstavniki obeh pogodbenih
strank.
Vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka:
Datum:

430-21/2016

Številka:
Datum:

NAROČNIK
OBČINA JESENICE

IZVAJALEC

Tomaž Tom Mencinger
Župan

Direktor
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G. VRSTA IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
NAČRT KANALIZACIJE
Območje obdelave
Območje obdelave je del Ulice Janeza Šmida na Koroški Beli na Jesenicah, ki še ni opremljen z javno
kanalizacijo.
Cilj predmetnega načrta je torej priključitev objektov, ki imajo še greznico na javni kanalizacijski sistem in zatem
na čistilno napravo Jesenice.
Istočasno z izvedbo nove kanalizacije se bo obnovil tudi del obstoječega vodovoda, kar je predmet posebnega
načrta PZI za izvedbo.
Nova kanalizacija je projektirana za priključitev sanitarne odpadne vode. Pri izvedbi in obratovanju bo potrebno
vršiti skrben nadzor, da ne bi prišlo do priključevanja meteornih ali drugih tujih vod v kanalizacijo glede na
dejstvo, da se voda iz predmetne kanalizacije prečrpava.
Po izvedbi kanalizacije in delni obnovi obstoječega vodovoda se cestišče vzpostavi v prvotno stanje.
Predloženi načrt obravnava kanalizacijo za sanitarno odpadno vodo, in sicer:
Kanal O-1 s črpalnim jaškom in tlačnim vodom.

Splošno, opis obstoječega stanja
Obstoječa kanalizacija
Obstoječa kanalizacija na obravnavanem delu naselja je zgrajena na više ležečem delu Koroške Bele tako, da ni
možen gravitacijski priključek na nobenega od javnih kanalov v neposredni okolici.
Najbližja možnost za priključitev je javni kanal DN 250 mm, ki prečka Ulico Janeza Šmida pri hiši št. 21 in poteka
zatem po spodnji južni strani hiš št. 22, št. 20, št. 18, št. 17 in ostalimi ter se priključuje na zbirni kanalizacijski
sistem, vezan na čistilno napravo Jesenice.
Na obstoječem kanalu se na mestu priključka na dovozni cesti izdela nov revizijski jašek.
Meteorna voda s streh hiš in dvoriščnih površin se sedaj deloma ponika, deloma pa odteka v terenske jarke.
Spodaj navedeni stanovanjski objekti imajo sedaj individualne greznice in še niso priključeni na javno
kanalizacijo.
Predmet naloge je, da se z novimi kanali omogoči priključitev sanitarne odpadne vode za naslednje objekte:
- Ul. Janeza Šmida 14
- Ul. Janeza Šmida 21
- Ul. Janeza Šmida 23
- Ul. Janeza Šmida 23a
- Ul. Janeza Šmida 23b
- Ul. Janeza Šmida 24

- Ul. Janeza Šmida 24a
- Ul. Janeza Šmida 25
- Ul. Janeza Šmida 26
- Ul. Janeza Šmida 26a
- Ul. Janeza Šmida 28
- Ul. Janeza Šmida 29

Sedaj so iztoki sanitarne odpadne vode navedenih objektov preko greznic speljani bodisi v ponikovalnice,
posredno ali neposredno v jarke.
Zaradi izvedbe nove kanalizacije za odpadno vodo se bo stanje na terenu v smislu sanitarnih pogojev izboljšalo
saj se bodo greznice ukinile in bo sanitarna odpadna voda od hiš speljana v centralno čistilno napravo Jesenice.
Ostali komunalni vodi
V ožjem območju projektne obdelave potekajo ostali komunalni vodi za oskrbo naselja.
Potek vseh komunalnih vodov je usklajen in prikazan v zbirniku komunalnih vodov, ki je sestavni del vodilne
mape.
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Vsa križanja komunalnih vodov s projektirano kanalizacijo so izven nivojska in so sestavni del situacije in
vzdolžnih profilov. Upoštevani so predpisani odmiki razen v izjemnih primerih, kjer to ni bilo možno.
Vodovod
Obstoječi vodovod poteka z dvema vodoma po dovozni poti dokaj neugodno za speljavo novega kanala. Po
pogojih pristojnega vzdrževalca javnega vodovoda se bo z izvedbo novega kanala obnovil tudi obstoječi
vodovod, kar je predmet posebnega načrta PZI. V predloženem projektu sta upoštevani trasi obeh cevovodov
vodovoda, ki se obnovi tako, da je možna tudi izvedba novega javnega kanala za sanitarno odpadno vodo.
Prestavitev vodovoda se izvede pred izvedbo kanalizacije.
Elektrovodi
Potek elektrovodov; NN je praviloma izven ceste razen: s kanalom O-1 se prečka obstoječi elektrovod izvennivojsko. Kanal poteka pod elektrovodom.
Plinovod
Obstoječi plinovod poteka večinoma po zemljišču med dovozno cesto in stanovanjskimi objekti.
Kanal O-1 prečka obstoječi plinovod na dveh mestih, in sicer med jaškoma j8 in j9 ter 1-krat s tlačnim vodom.
Gradnja kanalizacije bo potekala v opaženem izkopu, kar pomeni ustrezno zaščito obstoječega plinovoda.
TK vod
TK vodi potekajo ob robu voznih poti. Od jaška j3 do črpalnega jaška in zatem ob tlačnem vodu poteka TK vod
vzporedno s kanalom O-1 po severnem robu ceste v ustrezni oddaljenosti. Kanal prečka obstoječi TK vod izvennivojsko na dveh lokacijah ob črpalnem jašku, kar se pri gradnji ustrezno zaščiti (opažen vertikalni izkop).
Pred pričetkom del se zakoliči trase vseh tangiranih obstoječih komunalnih vodov, ki se jih zatem med gradnjo
ustrezno zaščiti.
Geologija
Za potrebe projekta niso bile izvedene predhodne geološke raziskave terena. Glede na to, da so v neposredni
bližini že obstoječi komunalni vodi in po pridobitvi informacij se pričakuje razmeroma dober teren za gradnjo
kanalizacije. Zaradi asfaltnega vozišča in ostalih komunalnih vodov je načrtovan izkop med opažem ali z delnim
razpiranjem.
Talna voda se pričakuje v bližini odprtega jarka s tekočo vodo. Lahko pa se med gradnjo pričakuje občasni pojav
pronicujoče zaledne vode v večji ali manjši količini.
Zasip po položitvi kanalizacije in obsipa materiala se predvidoma izvaja z novo pripeljanim gramoznim
materialom. V kolikor se pri izkopu za kanal izkaže, da je osnovni material ustrezen, to potrdi pooblaščeni
geomehanik in se ga šele zatem lahko uporabi za zasip.
Zasnova kanalizacije
Novo načrtovani kanal O-1 je namenjena za odvod sanitarne odpadne vode in eventuelno pred-očiščene
tehnološke odpadne vode.
Točen potek morebitne obstoječe kanalizacije za meteorno vodo na tem območju ni znan.
Možno je, da bo prišlo pri izvedbi novega kanala O-1 ali obnove vodovoda do nivojskega prečkanja z
obstoječimi meteornimi kanali, kar bo potrebno reševati na samem terenu.
Trasa kanala se prilagaja obstoječemu stanju komunalnih naprav na cesti ter zagotovitvi možnosti čim krajše in
enostavnejše izvedbe hišnih priključkov.
Odvod meteorne vode s streh in dvorišč objektov ostane tako kot doslej v ponikovalnice ali preko odprtih
jarkov in ni predmet predložene projektne obdelave.
Priključitev objektov
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Interna kanalizacija za sanitarno odpadno vodo zgoraj navedenih objektov se priključuje z novimi priključki na
projektirano kanalizacijo za odpadno vodo. Priključki za kanalizacijo se izvedejo izven območja ceste.
Priključek na javni kanal se izvede bodisi v revizijski jašek javnega kanala ali neposredno na kanal. Priključek

Opis trase
Načrtovani potek novega kanala za odpadno vodo; Kanal O-1 je razviden iz priloženih situacij.
Kanal O-1
Kanal poteka od novega priključnega jaška na obstoječem javnem kanalu DN 250 na Ulici Janeza Šmida. V novi
jašek j1 je priključen tlačni vod DN 110 mm, ki je speljan iz črpalnega jaška.
V črpalni jašek je priključen gravitacijski del kanala, O-1. Zatem poteka po dovozni cesti proti vzhodu do
revizijskega jaška j7. Tu se preusmeri po dovozni poti proti severu do zadnjih hiš na tem območju.
Profil kanala je predviden DN 200 mm v dolžini L = 189,00 m
ter tlačni vod DN 110 mm v dolžini L = 91 m.
Na kanal O-1 so predvideni hišni priključki za zgoraj navedene objekte.
Vzdolžni profil, globina kanalizacije:
Vzdolžni profil novega kanala sledi:
nagibu terena
globini obstoječega kanala ki se nanj navezuje
predvideni globini hišnih priključkov
prečkanju z ostalimi komunalnimi vodi
Globina je mejah med 1,30 m do 1,95 m s poglobljenim izkopom za črpalni jašek.
Črpalni jašek in tlačni vod
Črpalni jašek je predviden kot predfabriciran jašek iz poliestra premera DN 1400 mm, višine h = 3020 mm plus
višina vratu h = 500 mm in podstavek.
Na dno črpalnega jaška sta postavljeni dve fekalni potopni črpalki z izmeničnim delovanjem in kapaciteto: Qč =
5-6 l/s, Hč = 14-15 m.
Dvig in spust posamezne črpalke je omogočen z verigo ob vodilu.
V jašek je vgrajena tipska vstopna lestev iz nerjavnega materiala dolžine L = 2800 mm in širine š = 300 mm.
Lestev mora imeti izvlečni del za vstop.
Dostop v jašek in montaža črpalk sta preko pokrova dim. 650 x 1200 mm. Pokrov je lahko dvodelen 650 x 600
mm.
Delovanje črpalk je avtomatsko; vklop – izklop. Za primer okvare je predviden signal alarma, ki mora biti vezan
na stalno opazovano točko ali do službe vzdrževanja. Avtomatika za vklop in izklop je sestavni del tipiziranega
črpalnega jaška.
Ob črpalnem jašku je locirana elektro omarica na betonskem podstavku.
Dovod elektrike od omarice je na bližnjem stanovanjskem objektu, kar je projektno obdelano v načrtu el.
inštalacij.
V neposredni bližini črpalnega jaška poteka TK kabel. Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti ta kabel. Po
potrebi se del kabla nekoliko prestavi, kar se ugotovi na kraju samem in s sodelovanjem lastnika kabla.

Izvedba kanalizacije
Splošno
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Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in
ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.
Istočasno z zakoličbo projektiranega kanala je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki zadevajo
traso projektiranega kanala.
Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste ter
v skladu z zbirnikom komunalnih vodov. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi ime
odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje.
Hišni priključki
Odvod sanitarne odpadne vode
V priloženi situaciji so prikazani okvirni poteki hišnih priključkov.
Odvod meteorne vode pri objektih
Odvod meteorne vode s streh in dvorišč se tako kot doslej odvaja v ponikovalnice ali preko lokalnih kanalov za
meteorno vodo v vodotok. Na novo javno kanalizacijo se pri objektih priključuje samo sanitarna odpadna voda.
Izbira materiala
Cevi
So predvidene iz kvalitetnih gladko-stenskih cevi centrifugirani poliester SN 10 000.
Revizijski jaški
Predvidena je izvedba poliestrskih revizijskih jaškov.
Profili jaškov so fi 800 mm in fi 1000 mm glede na globino.
Pokrovi jaškov so LTŽ perforirani premera DN 600 mm in na voznih površinah nosilnosti N = 400 KN.
Vgrajevanje cevi - centrifugirani poliester
Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka se nasuje temeljno plast debeline d = 5 - 10 cm iz 2x sejanega peska.
Na temeljno plast nasujemo 3 - 5 cm debelo izravnalno plast, v kateri se pri polaganju izoblikuje ležišče.
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi.
V primeru betonske posteljice je ležišče iz betona C8/10 v debelini 10 - 12 cm.
Cevi, spojke in fazonske kose je potrebno pred montažo skrbno pregledati, da niso poškodovani ter kontrolirati
lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih. Preveri se tudi, če cevi in fazonskih kosi ustrezajo projektni
specifikaciji.
Na mestu spoja se izkoplje nišo za dve širine spojke enakomerno podprte po celi dolžini. Pri spuščanju cevi v
jarek se uporabi pas, ki se ga ovije okrog cevi v njenem težišču. Ko je cev obešena, je potrebno očistiti konec
cevi in ga pazljivo pregledati. Očisti in pregleda se tudi gumi profile v spojki. Pri spajanju različnih montažnih
priključkov se uporablja tudi poliestrske smole po navodilih proizvajalca. Izvajalec mora biti izkušen z gradnjo s
cevmi.
Zasip kanala
Posebno pozornost je potrebno posvetiti zasipu kanala, da ne bi prišlo do poškodb kanala ravno zaradi
nepazljivosti pri polaganju in zasipu kanala.
Večji kamni, ki se sprožijo in padejo na nezaščiteno cev v gradbeni jami, le-to poškodujejo. V ta namen se cevi
montira in zasipava sproti tako, da ni puščenih daljših odsekov cevovoda nezasutih. Za zasip v območju cevi in
do 30 cm nad temenom cevi se uporabi 2x sejani pesek. Nad zasipom 30 cm nad temenom cevi se lahko
uporabi ustrezni nekoherentni material iz izkopa. Cev je potrebno zasipati v plasteh maksimalne debeline 20 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. Pri tem je potrebno paziti, da se cev ne bi
izmaknila s svoje lege. Pri glavnem kanalu se zasip praviloma izvede s pripeljanim kvalitetnim gramoznim
materialom. Nabijanje naj se izvede na 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. V kolikor se pri izkopu
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izkaže, da izkopani material po kvaliteti odgovarja za zasip, se ga uporabi s potrdilom pooblaščenega
geomehanika.
Preizkus vodotesnosti
Po končanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti vodotesnost. Preizkus se
opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem cevovodu.
Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, hišni priključki). Vse odprtine
cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zaključek in začetek cevovoda, da ne bi
prišlo do razrahljanja cevnih stikov. Preizkus se izvede v skladu z SIST EN 1610.
Varovana območja
V primeru izvedbe obravnavanega kanala O-1 ni posebnih varovanih območij razen območje železniške proge
Ljubljana – Jesenice, kjer so bili upoštevani izdani projektni pogoji.

HIDRAVLIČNA PRESOJA
Dimenzije kanalskih odsekov so izbrane na osnovi pogojev čiščenja in vzdrževanja javnega kanalizacijskega
omrežja. Ker gre za ločen sistem kanalizacije in stanovanjsko naselje, se pričakujejo sanitarne odpadne vode in
v manjših količinah prav tako tuje vode.
Priključek tehnološke vode od manjših obrti predhodno pred-očiščene glede na veljavno zakonodajo o kvaliteti
vode, ki se lahko spušča v javno kanalizacijo.
Število prebivalcev (ocena glede na število hiš).
Št. hiš: 12
Skupaj: N = 12 x 4,50 = 54 preb.
Povečanje za 30%: np = 70 PE.
Hidravlična obremenitev je porazdeljena po posameznih kanalih.
Zbirni kanal O-1 na končnem odseku:
obrt: Qobrt = 1,0 l/s (ocena)
tuja voda: q = 100 % Qsušni
54 x 200
Qgosp. = ------------------- = 0,21 l/s
14 x 3600
Qmax = Qgosp. + Qobrt + q = 0,21 l/s + 1,0 l/s + 0,21 l/s = 1,43 l/s
Izbrani profili kanala DN 200 mm po hidravličnih karakteristikah ustrezajo v vsakem primeru.
Pretočne sposobnosti kanalov:
Kanal DN 200 mm, imin = 7 ‰
Qp = 35,0 l/s
vp = 1,11 m/s

Črpalni jašek:
Hidravlična obremenitev: 1,43 l/s. Izbrani sta dve potopni črpalki, ki delujeta izmenično:
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Qč = 5,0 l/s
Tlačni vod: DN 110 mm
Izbrano: dneto = 0,110 m (tlačni vod nazivnega premera: dnetto = 96 mm; f = 0,0072 m2)
Hitrost v tl. vodu pri Qč = 5,0 l/s: v = 0,005/0,0072 = 0,69 m/s
Manometrična višina Hč:
Hgeod. = 570,30 – 559,30 = 11,00 m
Linijske izgube:
95 x 0,692
H l.izg. = 0,030 ------------------------- = 0,72 m
0,096 x 2 x 9,81

Velikost akumulacije:

Vpotr. =

0,9 x Qčrp.
0,9 x 5,0
--------------- = -------------6
6

Čas akumulacije:
Vak
1231
Čas črp. = --------------- = - ------------------- = 345 s = 5,80 min
Qč – Qdot
5,0 – 1,43
Vak
1231
Čas pavze = --------- = ----------- = 860 s = 14,35 min
Q12
1,43
ts (čas med dvema vklopoma) = tč + tp = 5,80 + 14,35 = 20,10 min
Število vklopov na uro:
60
i = -----------20,10

Splošni pogoji za gradnjo
Zemeljska dela
Situativno in višinsko zakoličbo mora izvršiti za ta dela pooblaščena organizacija.
Izvajalec del je dolžan pred pričetkom del očistiti teren, vključno z objekti in material odpeljati v
deponijo.
Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi
soglasji.
Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da čim manj poškoduje obstoječe objekte in površine.
Nastala škoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega odnosa do okolja gre na stroške izvajalca.

47

Občina Jesenice - RD: Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici

Izkop jarkov je strojni in ročni v kombinaciji % : % v zemlji III., IV., V. kategorije. Material se odlaga min.
1.0 m od roba izkopa po potrebi pa se odvaža v deponijo.
Križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu z načrti in predpisi o varstvu pri delu.
Obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov.
Dno jarkov mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti.
Po izgradnji je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna organizacija. Nivelman je
potrebno predložiti investitorju, nadzoru in je sestavni del tehnične dokumentacije za tehnični pregled.
Vse površine izven prometnic je po končanih zemeljskih delih potrebno obvezno humusirati in če je
potrebno posejati s travo.
Zasipavanje cevovodov mora biti izvedeno skladno s priloženimi pogoji za tipe zasipov glede na zbitost
zasipnega materiala.
Gradbena in ostala dela
Ves vgrajeni material mora glede kvalitete odgovarjati veljavnim predpisom in standardom. Dela se izvajajo po
projektu in z nadzorom. Vsako neskladje projektne dokumentacije z dejanskim stanjem je potrebno rešiti pred
izvedbo skupaj z izvajalcem, projektantom in nadzorom.
Uskladitev z ostalimi komunalnimi vodi
V času izdelave predmetnega projekta je bila izdelana načelna uskladitev trase kanalizacije glede na situativni in
višinski potek ostalih komunalnih vodov.
Preizkus vodotesnosti
Predlaga se, da se preizkus izvede v skladu z SIST EN 1610.
Proučevanje in sprememba tehnične dokumentacije
Izvajalec mora pravočasno in podrobno proučiti dokumentacijo, po kateri naj se izvajajo pogodbena dela in od
naročnika pravočasno zahtevati pojasnila o nezadostno jasnih podrobnostih, pomanjkljivostih ali spremembah
potrebnih zaradi izboljšav oziroma pomanjkljivostih, ki ogrožajo varnost objekta, del ali okolice.
Nepredvidena dela in dela pod posebnimi pogoji
Izvajalec mora na pismeni nalog naročnika oziroma brez naloga izvesti nepredvidena dela in vsa ostala dela, ki
so nujna, da se zagotovijo trdnost objekta, pravilen potek del in normalna uporaba zgrajenega objekta ali da se
prepreči nastanek škode.
Enako velja za vsa dela, ki se med gradnjo pojavijo in zahtevajo posebne pogoje izvajanja (izredno slaba
nosilnost tal, specialni izkopi ipd.).
NAČRT VODOVODA
UVOD
Predmet načrta vodovoda je obnova in prestavitev vodovoda po odseku Ulice Janeza Šmida na Koroški Beli pri
Jesenicah. Vzporedno vodovodu bo dograjen sanitarni kanal. Primarni vodovod mora biti prestavljen pred
začetkom gradnje kanalizacije.
Upoštevana je obstoječa ureditev terena.
OBSTOJEČE STANJE
Območje Ulice Janeza Šmida se nahaja v naselju Koroška Bela in del ulice poteka vzporedno železniški progi
Ljubljana-Jesenice.
Po cesti poteka obstoječi primarni vodovod PVC d 280 (DN 250) in ne poteka ravno po cesti, kar bo oviralo
gradnjo kanalizacije. Do objektov poteka sekundarni vodovod PE d 110, delno PE d 90 ter podaljšani vodovodni
priključki.
Vodovodi so del omrežja vodovodnega sistema Jesenice.
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Predmet načrta je prestavitev primarnega vodovoda ter ureditev odsekov javnega sekundarnega vodovoda s
priključnimi vodi tako, da bo vsak objekt bo imel svoj vodovodni priključek, z upoštevanjem potekov ostalih
komunalnih vodov, posebno vzporedne predvidene kanalizacije.
PROJEKTIRANO STANJE
Upoštevan je obstoječi teren s potekom obstoječih in predvidenih komunalnih vodov, predvsem kanalizacije in
medsebojnih odmikov.
Cevovodi bodo potekali po površinah, dostopnih za vzdrževanje, popravila. Trasa vodovoda upošteva obstoječe
in predvidene komunalne vode na območju.
Projektirani primarni cevovod bo iz cevi NL DN 250 s standard tesnili, na lomih trase oz. odcepih bodo cevi
spojene z VI posebnimi tesnili.
Projektirani sekundarni cevovod bo iz cevi NL DN 100 s standard tesnili, na lomih trase oz. odcepih bodo cevi
spojene z VI posebnimi tesnili.
Prestavitev primarnega vodovoda bo potekala po ulici vzporedno predvideni kanalizaciji.
Projektirani vodovod NL DN 250 bo priključen v tč. 1 na obstoječi vodovod PVC d 280-m.sh. 1. Trasa vodovoda
bo zavila v vozišče ulice in od tč. 2 naprej potekala vzporedno kanalu do tč. 4, od koder naprej bosta v skupnem
izkopu potekala primarni vodovod NL DN 250 in sekundarni NL DN 100 vzporedno kanalu po ulici do konca
ulice.
Na primarnem vodovodu bo v tč. 6 vgrajen podtalni hidrant-blatnik na najnižjem odseku vodovoda. Poleg
hidranta bo montiran sektorski zasun DN 250.
Primarni vodovod se bo zaključil v tč. 13 s ponovnim priklopom na obstoječo cev PVC d 280- m.sh. 13.
Projektirani sekundarni vodovod NL DN 100 bo v tč. 4C priključen na obstoječo cev PE d 90 nad cesto, trasa bo
potekala do vozišča do tč. 4A, od koder naprej bo sekundarni vodovod NL DN 100 potekal vzporedno
primarnemu vodovodu.
V tč. 5A se bo priključil odsek projektiranega vodovoda NL DN 100, ki bo SV od ceste po dovozu potekal proti
objektu št. 23B, kjer se bo v tč. 5F priključil na obstoječi vodovod PE d 110-m.sh. 5F.
Od tč. 5A se bo sekundarni vodovod NL DN 100 nadaljeval vzporedno primarnemu vodovodu. V tč. 6A bo
vgrajen nadtalni hidrant-blatnik, lociran izven vozišča.
V tč. 11A bo vgrajen nadtalni hidrant, izven vozišča.
Sekundarni vodovod se bo zaključil v tč. 13A z zračnikom podtalne izvedbe, za priklopom zadnjega hišnega
priključka.
Na celi trasi bodo cevi položene v LDPE ovoj za NL cevi, da bodo cevi zaščitene pred blodečimi el. tokovi
železniške proge.
Trasa vodovoda je na predpisanem odmiku od skrajnega tira žel. proge (min. 8,0 m). Potek vodovodov je
prikazan v priloženih karakterističnih prerezih ceste s komunalnimi vodi 1-1 in 2-2.
Pri celotni trasi je pri izkopu paziti na vzporedne obstoječe komunalne vode, predvsem prečkanju
kanalizacijskih priključkov, vzporednih ostalih vodov.
Ukinjen bo obstoječi vodovod na odseku zamenjanega vodovoda, cestne kape zasunov, hidrantov, vključno z
označevalnimi tablicami - vse se odpelje na trajno deponijo. Obstoječi vodovod mora delovati do začetka
obratovanja predmetnega vodovoda na območju. Iz izkopa se demontira, odpelje obstoječe cevi ukinjenega
cevovoda, kjer ovirajo gradnjo novih vodov ali gradnjo objektov.
Projektiran vodovod bo opremljen s potrebnimi armaturami: zasuni, hidranti, zračniki. Predvideni nadtalni
hidranti-lomljive izvedbe bodo locirani izven vozišča ceste v zelenici.
Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj 1,5
m. Označevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo
tablica označuje, naj bo do 15 m. Označevalne tablice za hidrant- standard DIN 4066,rdeče-bele, zasune in
odzračevalne garniture po standardu DIN 4067(modro-bele).
Požarna varnost je skladna s Pravilnikom o normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ, št.
30/91), tlaki v cevovodih na obravnavanem območju bodo znašali nad 2,5 bar, v omrežju je zagotovljen odvzem
vode 10 l/s za požarno varnost.
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UREDITEV PROMETA, FAZNOST GRADNJE:
Faznost gradnje in ureditev prometa bo urejena v skladu z gradnjo kanalizacije. Primarni vodovod mora biti
prestavljen pred gradnjo kanalizacije.
V času gradnje vodovoda bo potrebna delna zapora ceste, zapora in signalizacija naj bosta na začetku ceste,
dostop mora biti urejen za stanovalce.
VODOVODNI PRIKLJUČKI-obnove, prestavitve
Na vodovod bodo priključeni posamezni objekti preko vodovodnih priključkov. Obstoječi priključki so delno iz
pocinkanih cevi in jih je potrebno zamenjati; priključki iz PE cevi se ohranijo, če ustrezajo dimenzijsko in po
kvaliteti.
Hišni priključki - oznake vp:
 na območju projektiranega vodovoda NL DN 100 bodo priključeni trije vodovodni priključki - oznake
vp:

Vodovodni priključki bodo priključeni z univ. navrtnim zasunom z vgradno garnituro in cestno kapo s
cevmi PE 100 d 32x3,0 mm (PN 16), dodatno položeni v zaščitno cev PE 80 d 63x4,7mm do vodomernega
mesta.




Novi jaški bodo tipski.
Lokacije jaškov se določijo z dogovorom z lastnikom objekta.
Če je obstoječa priključna cev PE, bo izvedena prevezava s PE spojkami, prav tako za vodomerom.

Velja za vse priključke: Za posamezen priključek se izvede izkop širine dna 50 cm in min. globine 120 cm. Na
izravnano podlago se izvede nasip iz dvakrat sejanega peska v deb. 10 cm, nanj pa položi cev priključka v
zaščitni cevi. Jarek se zasuje z izkopanim materialom, ki se utrjuje po slojih debeline 20 cm. Nad cev priključka,
cca 40 cm pod končno niveleto terena se položi opozorilni trak, ki se pritrdi na kovinski del navrtnega zasuna.
Prekopan teren (cesta, dovozi, dvorišča, vrtovi) se po končanih delih vzpostavijo v prvotno stanje.
TEHNIČNA IZVEDBA
Gradnja vodovoda na predmetnem območju bo potekala po vozišču ceste oz. ulice, po dovozih. Upoštevana je
obstoječa ureditev terena in vzporeden potek kanalizacije.
- Polaganje cevovoda
Karakteristični prečni profil izkopa za vodovod je značilen za mestna in primestna območja.
Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in ostalih vozil,
zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri
gradbenem delu.
Naklon brežine izkopa bo 65, na asfaltnem vozišču od višine terena. Po strojnem in ročnem izkopu jarka bo
potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem padcu (3 cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Dno
jarka za cevovod premera DN 250, DN 100 bo širine 0,6 m; za dva vzporedna voda pa š=0,8 m. Ves odkopani
material je potrebno pri odkopu v cestnem telesu sproti odpeljevati ali deponirati ob trasi tako, da ne ovira
prometa.
Tam, kjer je gramozna podlaga, se odpelje samo zgornji umazani sloj, čisti gramoz pa deponira tako, da ni
oviran promet in izvajanje del ob trasi izkopa.
Nasip bo iz peščenega materiala frakcije 0,02-8 mm, oziroma max. do 1/8 premera vodovodne cevi. Na celi trasi
bodo cevi položene v LDPE ovoj za NL cevi, da bodo cevi zaščitene pred blodečimi el. tokovi železniške proge.
Na nasip za izravnavo se bo izvedel 3-5cm debel nasip za poravnavo tal, v katerega si bo cev izdela ležišče.
Obsip cevi se bo nato izvajal v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti bo potrebno, da se cev ne
premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku do
višine 20 cm nad temenom cevi. Obsipni material bo nov peščen material frakcije 0,02-8 mm, oziroma max. do
1/8 premera vodovodne cevi. Nad nasipom se jarek zasuje s čistim gramoznim materialom ali materialom iz
kamnoloma granulacije 0,02-60 mm, in sproti vibracijsko utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem
Proktorjevem postopku v slojih debeline 30-40cm, velja za celoten potek trase v cestišču. Debelina utrjevanja
nikakor ne sme biti večja od 50cm.
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Pred končno ureditvijo cestišča je potrebno jarek nad cevovodi z gramoznim materialom zasuti do končne
nivelete, da ne pride do poškodbe armatur na cevi. Začasni zasip se odstrani tik pred končno ureditvijo terena.
Po končnih delih se prizadete površine uredi v prvotno stanje. Na spojih novega in starega asfalta se le-ta
obrezuje (''freza'') v skladu z zahtevami upravljavca ceste – v min. širini 0.3 m.
Makadamske bankine in poti je potrebno urediti v prvotno stanje.
Pri izkopu humusa je potrebno humus deponirati ločeno od ostalega izkopanega materiala, da se material ne
meša. Po končani gradnji je potrebno urediti humuzirane površine (zelenice, travnik, vrt ) v prvotno stanje.
Varovati je potrebno obstoječe ograje, robnike, rešetke ob izkopu.
Zasuni, hidranti , zračniki in odcepi morajo biti obbetonirani oz. podbetonirani z betonom C12/15. Prav tako
morajo biti zavarovani nastavki za zasune in zračnike z betonom C12/15 in cestne kape nameščene na končno
niveleto vozišča.
Vsi hidranti morajo biti obsuti z gramoznim materialom (1 m3/kos), enakomerno obsut od noge hidranta proti
terenu (za izpust vode iz telesa hidranta).
Vse cevovode je potrebno označiti z indikatorskim trakom, zasune, hidrante in odzračevalne garniture pa s
tablicami, pritrjenimi na drogove ali bližnje objekte. Hidrant-blatniki, ki bodo v požarni funkciji, bodo ustrezno
označeni s tablico za hidrant. Za ločevanje hidrant-blatnikov od ostalih hidrantov bodo zasuni pred hidrantblatniki označeni s tablico za blatnik, ostali zasuni pa z oznako za zasun. Označevanje vodovodnih armatur bo
tako razpoznavno za gasilsko brigado in upravljavca vodovodnega omrežja.
Na lomih trase oziroma odcepih bodo cevi spojene z Vi spojem, s standard Vi tesnili. Izvedba spoja cevi s
sidrnim ali Vi spojem je enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoča zadostno podporo
cevovoda pri delovanju hidravlične sile na mestu loma, odcepa in blindiranega konca cevi. Glede na dimenzijo
cevi, vrednost tlačnega preizkusa, višino zasipa cevi in vrsto loma cevi proizvajalec predpisuje razdaljo spajanja
cevi s sidrnim spojem. Velja v primeru izkopa v ustrezno trdnem zemljišču, od III do VII kategorije, obsip in zasip
cevi mora biti izveden v skladu z navodili pri tehnični izvedbi. V primeru, da se pri izkopu pojavi manj trdna
zemljina (melj, glina,..), je potrebno tudi lome in odcepe spojene z Vi ali sidrnim spojem podbetonirati z
betonom C16/20. Pri tem je potrebno betonski blok zavarovati pred usedanjem v globino zemljišča (pilotiranje
bloka, peščena posteljica pod betonskim blokom mora biti ovita s politlak folijo).
Izkop mora biti primerno zavarovan, odsek pa opremljen s predpisano prometno signalizacijo v skladu z vsemi
veljavnimi predpisi.
- Tlačni preizkus:
Po montaži vodovoda se opravi tlačni preizkus. Tlačni preizkus za sekundarni vodovod se opravlja ločeno od
tlačnega preizkusa za priključke. Najprej se opravi tlačni preizkus za javni vodovod, nato za posamezne
priključne cevi vodovodnih priključkov.
Tlačni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805-poglavje 10). Sistemski preizkusni
tlak (STP) za cevovode bo znašal 10 bar.
Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, jih je potrebno izprati in dezinficirati pod
nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. pooblaščena organizacija), Inštitut za varovanje zdravja RS
izda potrdilo o neoporečnosti vode (po določilih standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih,
potrjenih od IVZ). V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.
VODOVODNI PRIKLJUČKI: Po tlačnem preizkusu sekundarnega cevovoda (preverba tudi že montiranih zasunov,
ki so zaprti med tlačnim preizkusom glavne cevi) ter dezinfekciji in pridobljenem potrdilu o zdravstveni
ustreznosti vode se opravi še tlačne preizkuse za posamezne vodovodne priključne cevi (po SIST EN 805poglavje 10 ).
Sistemski preizkusni tlak (STP) za vod. priključke nad DN 80 v centralnem vodovodnem sistemu znaša 10 bar, za
priključke s priključnimi cevmi do DN 80 in krajšimi od 100 m pa preizkusni tlak 7 bar (obratovalni tlak).
O tlačnem preizkusu je potrebno voditi uradni zapisnik, ki ga podpišejo nadzorni organ upravljavca, izvajalec
tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje. (DIN 4279, del 9).
Opravi se dezinfekcija in izpiranje cevi priključkov. Glede dezinfekcije velja isto kot za glavni cevovod.
KVALITETA GRADNJE IN MATERIALA:
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Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor (nadzor izvajalca, vodja gradbišča, predstavnik
investitorja in naročnika ter nadzor upravljavca vodovoda).
KRIŽANJA IN POTEK Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljavce komunalnih vodov na predmetnem območju, da
označijo trase obstoječih in predvidenih komunalnih vodov.
Obstoječi in predvideni komunalni vodi so razvidni iz zbirnega načrta komunalnih vodov. Obstoječi in
predvideni komunalni vodi so medsebojno usklajeni.
Pri morebitno ugotovljenih drugačnih položajih obstoječih komunalnih vodov, ki bi ovirali gradnjo predmetnega
vodovoda, kot je predvideno v tem projektu se je potrebno glede sprememb posvetovati s projektantom.
Po končanih delih z urejanjem komunalnih vodov bo obnovljeno vozišče.
KANALIZACIJA:
Na območju bo dograjena kanalizacija s priključki. Glede na višinski potek kanalizacije, bo vodovod prečkal
kanalizacijo nad njo. Upoštevane so globine poteka kanala in katastra in iz ogleda na terenu.
V primeru poteka vodovodne cevi nad ali pod kanalizacijsko cevjo se vmesni prostor med cevema zapolni s
peščenim materialom; razlika višinskih potekov cevi mora znašati min. 30 cm. Pri izkopu-prečkanjem s kanalom
je tudi teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Proctorjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj
se vrši ročno, da se kanal ne poškoduje.
PLINOVOD:
Na območju poteka vodovoda je obstoječe sekundarno plinovodno omrežje. Prečkanja bodo pod plinovodom
in plinovodnimi priključki, vmesni zasip je z nekoherentnim materialom. Pri izkopu-prečkanjem s plinovodom je
tudi teren med cevovodom in plinovodom utrditi 95% po Proctorjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj
se vrši ročno, da se cev ne poškoduje.
ELEKTRO KABLI:
Po območju poteka obstoječe elektro-kabelsko omrežje.
Pri izkopu-prečkanjem s kabli je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Proctorjevem postopku.
Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kabli ne poškodujejo.
TK vodi in KKS (kabelska televizija):
Po območju poteka obstoječe tk omrežje. Pri izkopu-prečkanjem s kabli je tudi teren med cevovodom in kabli
utrditi 95% po Proctorjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kabli ne poškodujejo.

ZAKLJUČEK
Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po splošnih
navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo vodovodov in navodilih za izvajanje gradbenih del objektov.
Poleg tega se mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo gradbeno zakonodajo.
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IZVAJANJE GRADNJE IN TEHNIČNA IZVEDBA OBJEKTOV
Zemeljska dela
Splošna določila
Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih predpisov in v soglasju z obveznimi
standardi.
Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi
soglasji.
Pred začetkom del je izvajalec dolžan popolnoma očistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter ves material
transportirati na deponijo.
Na tako očiščenem terenu, izvajalec posname vse višinske kote terena, zakoliči in zavaruje celotno traso
cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in ostale podatke vpiše v gradbeno knjigo zaradi točnega
obračuna zemeljskih del.
Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poškoduje čim manj obdelovalnih površin in objektov, ker gre
vsaka škoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po njegovi krivdi, na stroške izvajalca
del.
Vsa zemeljska dela morajo biti izvršena pravilno in upoštevaje vse kote in detajle iz načrtov. Predno se dela
nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani nadzornega organa ter zaradi obračuna,
vpisana v gradbeno knjigo. Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po dejansko izvršeni količini.

Izkopi
Vsi izkopi za objekte oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta morajo biti
izvršeni pravilno po kotah in detajlih iz načrtov ter predpisanih padcev.
Izkopi pri objektih se vršijo po zunanjih merah temeljev in zidov, upoštevanje dodatno razširitev za 60 cm z
vsake strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljišča ter načrta eventuelnega razpiranja. Odstranitev
usipov in njihovega kasnejšega zasipavanja gre v breme izvajalca del.
Obračuni izkopov se vršijo 1 m3 izkopanega materiala v raščenem stanju ne glede na kategorijo zemljišča.

Planiranje terena in jarkov
Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti izvršeno do
zahtevane točnosti po popisu del.
Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, zasipanje jam na gradbišču po odstranitvi vsega preostalega
materiala, kakor tudi izkopa začasnih jam, se obračuna v zaključnih delih.
Obračun se vrši po 1 m2 planirane površine.

Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih
Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo biti izvršeni z
materialom in na način, kakor to predvidevajo načrti oziroma opis del. Obsip cevi se izvaja v plasteh po 1520cm, na obeh straneh cevi hkrati. Obsipi in zasipi vodovodnih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v
slojih debeline 30-40cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti večja od 50cm.
Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, če je primeren
(frakcije 0,02-16mm oz. max. do 1/8 premera cevovoda in brez kamenčkov z ostrimi robovi), za prvi sloj
debeline cca 20-30 cm nad temenom cevi.
V nasprotnem primeru je potrebno material za nasip posebej pripeljati.
Omenjeni prvi sloj zasipa nad cevovodi, sme biti komprimiran le ročno.
Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvršijo z materialom iz izkopa in s strojnim
komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo načrti oziroma popis del.
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Izbor materiala in način izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi površinami, se določi po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z naročnikom.
Izračun se vrši po 1 m3 opravljenega zasipa.
Odvoz zemlje in preostalega materiala
Ves izkopani material se transportira na začasno deponijo, ki jo določi izvajalec. Tu se vrši izbor materiala za
naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo.
Na posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev izkopanega materiala po kategorijah.
Izračun se vrši po 1 m3 transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in razstiranja
materiala po deponiji.
Cene za enoto
Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo:
- ves porabljeni material
- vse potrebno delo
- vse transporte
- najemnino za vso potrebno mehanizacijo
- najemnino ali stroške izdelave, nameščanja in odstranjevanja vseh pomožnih odrov, platojev in opiranja za
izkope v večjih globinah.
Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugače odločeno, se obračunavajo v raščenem stanju z upoštevanjem
koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto.
Betonska dela
Splošna določila
Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z načrti, opisi del, statičnimi izračuni ter tehničnimi
predpisi in predpisanimi standardi.
Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, tehničnim predpisom in standardom glede
čistoče agregata, granulacije, količine in kvalitete cementa in vode.
Pod in obbetoniranje krivin in cevi
Podložni beton je treba vgraditi točno po predvidenem padcu. Pred polaganjem cevi se mora beton popolnoma
strditi.
Obložni beton je treba vgraditi po polaganju in montaži cevi, tako da se popolnoma prilega cevi, podložnemu
betonu in raščenemu terenu ob straneh jarka.
V posebnih primerih (sipek material itd.) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa izdela podlogo s
pomočjo stranskega opaža. V tem primeru mora vgrajevati armirani beton boljše marke po določilih statika.
Obračun se vrši za 1 m3 vgrajenega betona.
Tesarska dela
Splošna določila
Ves material, ki se uporablja za izdelavo opažev, mora biti pripravljen v odgovarjajočih merah in po kvaliteti
odgovarjati ustreznim tehničnim predpisom za lesene konstrukcije in ustreznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtih in v vseh detajlih, z vsemi potrebnimi podporami,
horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni prevzeti težo vgrajenega betona. Stične
površine morajo biti čiste in ravne.
Opaži morajo biti izvedeni tako, da se razopaženje lahko opravi brez pretresov in poškodovanja
armiranobetonskih konstrukcij oziroma opažev samih.
Obračun se vrši za napravo, postavitev in odstranitev 1 m2 opaža.
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Cena za enoto
Cene za enoto tesarskih del vsebujejo:
- ves potreben material
- vse potrebno delo in prenose
- vsa pomožna odranja, v kolikor niso predvidena v predračunu
Obračun se vrši za 1 m2 izdelanega opaža, upoštevajoč notranje površine opažev, to je vidne površine
konstrukcij.
Cevi in stiki
Vsa dela pri montaži cevovodov je treba izvršiti točno po popisu del v predračunu, oziroma po navodilih
proizvajalca cevi. Vodovodne cevi je potrebno polagati na peščeno posteljico. V primeru slabe nosilnosti tal je
potrebno izdelati poseben statični izračun. Pri ceveh, ki se medsebojno spajajo s pomočjo zvarov je potrebno
vse zvare testirati na standardni način.
Obračun se vrši za mersko enoto po posamezni postavki iz predračuna.

ČRPALIŠČE
Napajanje
Napajanje objekta bo izvedeno iz nizkonapetostne distribucijske mreže s kabelskim dovodom v soglasju z
odgovornim dobaviteljem električne energije.
Črpališče bo napajano iz prostosoječe priključne omarice z meritvami el. energije. Omarica bo velikosti 50 x 100
cm na plastičnem podnožju pritrjenem na betonsko podložno ploščo v globini cca. 70 cm tik ob komandni
omarici prečrpališča, ki bo enakega tipa le široka 750mm. Tdi R-Č bo opremljena s ključanico uporabnika.
Uvlečen bo priključni kabel NYY 4 x 10mm².
Črpališče bo opremljeno tudi z instalacijo izenačitve potenciala. Medsebojno bo povezana vsa kovinska oprema
črpališča, ki bo istočasno vezana na potencialni obroč okoli črpališča in elektro omaric, ter na obratovalno
ozemljitev NN distribucijske mreže.
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H. NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Obrazec predračuna za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcih iz priloge št. H.
1.
2.

Obrazec ponudbenega predračuna - priloga št H/1;
Popis del in količin - cenik razpisanih del na enoto - priloga št. H/2;

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec v prilogi vnese cene posameznih del na
enoto ter s pomočjo potrebnih računskih operacij, brez korektur posameznih popisov in količin,
vnese izračunano skupno vrednost.
Postavke v popisu, ki nimajo količin in enot, niso predmet tega razpisa.
Vse postavke predračuna (Priloga H/1) ter popisa del in količin (Priloga H/2) morajo biti izpolnjene, v
nasprotnem primeru se ponudba izloči.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge št. H/1 vnese:
skupno vrednost (brez DDV),
stopnjo (izraženo v %) in vrednost eventualnega popusta na skupno vrednost,
stopnjo in znesek DDV na skupno vrednost,

Komercialni popust
Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost. Komercialni
popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v ponudbenem predračunu in
upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval. V primeru dodatnih, presežnih in
nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati enak odstotek popusta, kot cena
v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.
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PRILOGA ŠT. H/1

PREDRAČUN št.: ______

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA NA ŠMIDOVI ULICI
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu
del v prilogi H/2:
Vrednost (v €)

SKUPNA REKAPITULACIJA

KANALIZACIJA
VODOVOD

SKUPAJ
EVENTUELNI POPUST ______%
SKUPAJ S POPUSTOM
DDV 22%
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ

Cena je fiksna.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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PRILOGA ŠT. H/2

POPIS DEL IN KOLIČIN - CENIK RAZPISANIH DEL NA ENOTO
IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA NA ŠMIDOVI ULICI

Popis je priloga razpisne dokumentacije. Popis je pripravljen v programu Excel. Ponudnik mora
vstaviti in pregledati formule, ki morajo zagotavljati pravilnost predračuna tega popisa.

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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I.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti ter odpravo napak v garancijski dobi.
RESNOST PONUDBE:
Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi priložiti eno bianco menico
(neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje in menično izjavo, v višini 4.000,00 € (prilogi št. I/1 in I/2). Finančno
zavarovanje za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik
poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (120 dni), je rok
veljavnosti finančnega zavarovanja najmanj do dne 21.11.2016. V primeru, da ponudnik poda veljavnost
ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s
finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne
glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil menico.

DOBRA IN PRAVOČASNA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/1) bo izbrani
ponudnik predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 5% od pogodbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po roku, ki je določen v
pogodbi za izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po
pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane.
Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec (Priloga št. I/3) o sprejemanju načina
finančnega zavarovanja parafiran.

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Ponudnik bo po uspešno opravljeni funkcionalni primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku (vzorec teksta je priložen v prilogi št. I/2), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene
vednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 1 dan po poteku garancijskega roka. Garancija služi
naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V
kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.
Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec (Priloga št. I/4) o sprejemanju načina
finančnega zavarovanja parafiran.
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PRILOGA št. I/1
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

(ponudnik - izdajatelj menice)

(kraj in datum)

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – pooblastilo za unovčenje bianco menice
V skladu z javnim naročilom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 24.06.2016 št. objave NMVN3027/2016
– Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Šmidovi ulici, za potrebe naročnika: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, izročiti eno (1)
bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:
_____________________________________
(ime in priimek)

_____________________________
(podpis pooblaščene osebe)

Občin Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini 4.000,00 € (z
besedo: štiritisoč eurov 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi
menico za izterjavo obveznosti naslednjih primerih:
1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali
ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z
določbami navodil ponudnikom.
Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru
spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.
Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico domicilira pri
_____________________________(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. _________________________ali
pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo
te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
To ponujeno finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj
citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči
zahtevanega finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po
veljavnosti ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje do _________. Po tem datumu
preneha veljavnost menične izjave in menice, ki jo mora naročnik vrniti izdajatelju.
_______________________________
(pooblastitelj–podpisnik menice)

žig
Priloga:
1. lastna menica in
2. pooblastilo za unovčenje menice
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PRILOGA št. I/2

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje meničnega pooblastila)

POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

___________________________________________________________________, nepreklicno pooblaščamo
_____________________________(BANKA),

ki

vodi

naš

transakcijski

račun

št.

_______________________oziroma banke, pri katerih bomo naknadno odprli transakcijski račun, da takoj, ko
jim bo menica predložena na unovčenje prenese menični znesek z našega transakcijskega računa v korist
enotnega zakladniškega računa Občine Jesenice, št. 01241-0100007593 .

________________________________
(podpis zakonitega zastopnika in
odtisnjen žig z imenom/firmo )
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PRILOGA št. I/3
Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za:
Datum:

(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:
ŠTEVILKA:
GARANT:
NAROČNIK:
ponudnika)

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

(vpiše se številka zavarovanja)
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega

UPRAVIČENEC:

(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.
z dne
(vpiše se številko in datum
pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za
(vpiše se
predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA:

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

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 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 navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju
Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:
naročanja izbranega ponudnika)

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega

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

Navodilo: Obrazec ponudnik potrdi s podpisom in žigom, s čimer potrdi, da se strinja z vzorcem finančnega zavarovanja za
dobro in pravočasno izvedbo.
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PRILOGA št. I/4
Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za:
Datum:

(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:
ŠTEVILKA:
GARANT:
NAROČNIK:
ponudnika)

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

(vpiše se številka zavarovanja)
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega

UPRAVIČENEC:

(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe
št.
z dne
(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi
postopka z oznako XXXXXX) za
(vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA:

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU:
(nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni
obračun)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte 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
navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike
Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:
naročanja izbranega ponudnika)

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega

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 po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku 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 v Ljubljani po slovenskem pravu.
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Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št.
758.
garant
(žig in podpis)

Navodilo: Obrazec ponudnik potrdi s podpisom in žigom, s čimer potrdi, da se strinja z vzorcem finančnega zavarovanja za
dobro in pravočasno izvedbo.
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