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NAROČNIK:	

Občina	Lenart		

Trg	osvoboditve	7	

2230	LENART	V	SLOV.	GORICAH	

	

	

DOKUMENTACIJA	V	ZVEZI	Z	ODDAJO	JAVNEGA	NAROČILA	

	

	

PREDMET	JAVNEGA	NAROČILA:	

»Izgradnja	infrastrukture	v	okviru	operacije	odvajanje	in	čiščenje	odpadnih	voda	v	Občini	
Lenart«	

	

Javno	naročilo	jer	razdeljeno	na	štiri	sklope:	

1. SKLOP:	Rekonstrukcija	in	dograditev	centralne	čistilne	naprave	Lenart	

2. 	SKLOP:	Preureditev	obstoječe	ČN	Globovnica	v	prejemno	fekalno	postajo	ter	

izgradnja	črpališče	s	tlačnim	vodom		

3. SKLOP:	Dograditev		regulacijskega	bazena	in	sistema	razbremenjevanja	voda	

4. SKLOP:	Tehnični	objekt	na	lokaciji	čistilne	naprave	

	

Gradnja	

	

VRSTA	POSTOPKA:	

ODPRTI	POSTOPEK	V	SKLADU	S	40.	ČLENOM	ZAKONA	O	JAVNEM	NAROČANJU	

	

	

OBJAVA	NA	PORTALU	JAVNIH	NAROČIL	IN	URADNEM	LISTU	EU	

JN_____________________________,	z	dne	_____________	

UL	EU	št.	______________________________________________________	

	

Vsebina	oziroma	sestavni	del	dokumentacije	v	zvezi	z	oddajo	javnega	naročila:	

1. Povabilo	k	sodelovanju	
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2. Navodila	ponudnikom	za	izdelavo	ponudbe	

3. Ugotavljanje	sposobnosti	

4. Merila	

5. Pravno	varstvo	v	postopku	javnega	naročanja	

6. Vzorec	pogodbe	

7. Tehnične	specifikacije,	popisi	

8. Ponudbena	dokumentacija	-	ESPD	in	obrazci	za	pripravo	ponudbe	

	

Datum:	10.	5.	2021	
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1.	POVABILO	K	SODELOVANJU	

	

Naročnik	 je	na	Portalu	 javnih	naročil	dne	___________________,	pod	številko	 JN_______________________,	

in	 Uradnem	 listu	 EU	 _________________________	 objavil	 obvestilo	 o	 javnem	 naročilu	 po	 odprtem		

postopku		v	skladu	s	40.	členom	Zakona	o	javnem	naročanju	(Uradni	list	RS,	št.	91/15	in	14/18;	

v	nadaljevanju	ZJN-3).	

Predmet	javnega	naročila:	»Izgradnja	infrastrukture	v	okviru	operacije	odvajanje	in	čiščenje	

odpadnih	voda	v	Občini	Lenart«.	

Javno	naročilo	je	razdeljeno	na	naslednje	na	štiri	sklope:	

1. SKLOP:	Rekonstrukcija	in	dograditev	centralne	čistilne	naprave	Lenart,	

2. 	SKLOP:	Preureditev	obstoječe	ČN	Globovnica	v	prejemno	fekalno	postajo	ter	

izgradnja	črpališče	s	tlačnim	vodom,	

3. SKLOP:	Dograditev		regulacijskega	bazena	in	sistema	razbremenjevanja	voda,	

4. SKLOP:	Tehnični	objekt	na	lokaciji	čistilne	naprave.	

Ponudniki	 lahko	 konkurirajo	 na	 en	 sklop,	 dva	 sklopa	 tri	 sklope	 ali	 na	 vse	 štiri	 sklope.	

Izbira	bo	opravljena	po	sklopih.	

Skupna	ocenjena	vrednost	vseh	sklopov	z	10	%	nepredvidenimi	deli		znaša	4.569.277,60	

EUR	brez	DDV.		

Ocenjena	vrednost	v	EUR	po	sklopih	z	10	%	nepredvidenimi	deli	brez	DDV	znaša	:		

1. SKLOP:			2.842.135,60	

2. SKLOP:						789.726,00	

3. SKLOP:						597.416,00	

4. SKLOP:						340.000,00	

Naročnik	javno	naročilo	izvaja	ob	upoštevanju	odložnega	pogoja.	Odložni	pogoj	je	izpolnjen,	ko	

bo	 naročnik	 uspešno	 kandidiral	 in	 pridobil	 sredstva	 za	 sofinanciranje	 naročila	 iz	 Evropskega	

sklada	za	regionalni	razvoj	in	Republike	Slovenije.		

Ponudnik	 nosi	 vse	 stroške,	 povezano	 s	 pripravo	 in	 predložitvijo	 svoje	 ponudbe.	 Z	 oddajo	

ponudbe	 se	 ponudnik	 strinja	 z	 vsemi	 pogoji	 javnega	 naročila,	 ki	 izhajajo	 iz	 te	 razpisne	

dokumentacije.		

Vabimo	 vas	 k	 sodelovanju	 v	 skladu	 z	 dokumentacijo	 v	 zvezi	 z	 oddajo	 javnega	 naročila	 (v	

nadaljevanju	razpisna	dokumentacija;	skrajšano	RD).	RD	je	objavljena	na	portalu	javnih	naročil	
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in	 je	 na	 voljo	 brezplačno.	 Tehnična	 dokumentacija	 je	 objavljena	 na	 spletni	 strani	 naročnika.	

Gospodarski	subjekti	lahko	zahtevajo	dodatne	informacije	na	portalu	javnih	naročil.	

Kot	 ponudnik	 lahko	 na	 razpisu	 kandidira	 vsaka	 pravna	 ali	 fizična	 oseba,	 ki	 je	 registrirana	 za	

dejavnost,	ki	je	predmet	razpisa	in	ima	za	opravljanje	te	dejavnosti	vsa	predpisana	dovoljenja.	

Ponudba	mora	veljati	90	dni	od	roka	za	predložitev	ponudbe.		

Ponudnik	 mora	 ponudbo	 izdelati	 v	 slovenskem	 jeziku.	 Ponudnik	 mora	 pripraviti	 en	 izvod	

ponudbene	dokumentacije,	ki	ga	sestavljajo	izpolnjeni	obrazci,	ESPD	in	zahtevane	priloge.		

Ponudba	 ne	 sme	 vsebovati	 nobenih	 sprememb	 in	 dodatkov,	 ki	 niso	 v	 skladu	 z	 razpisno	

dokumentacijo	 ali	 potrebni	 zaradi	 odprave	 napak	 ponudnika.	 Popravljene	 napake	morajo	 biti	

označene	 z	 inicialkami	 osebe,	 ki	 podpiše	 ponudbo.	 Variantne	 ponudbe	 niso	 dovoljene.	 Opcije	

niso	dovoljene.	

Naročnik	izvaja	postopek	oddaje	naročila	na	podlagi	veljavnega	zakona	in	podzakonskih	aktov,	

ki	 urejajo	 javno	 naročanje	 in	 v	 skladu	 z	 veljavno	 zakonodajo,	 ki	 ureja	 javne	 finance	 ter	

področjem,	ki	je	predmet	javnega	naročila.			

	

Operacijo	 Odvajanje	 in	 čiščenje	 odpadnih	 voda	 v	 Občini	 Lenart	 delno	 financirata	

Evropska	unija,	in	sicer	iz	Evropskega	sklada	za	regionalni	razvoj	in	Republika	Slovenija.	

Operacija	 se	 izvaja	 v	 okviru	 v	 okviru	 Operativnega	 programa	 za	 izvajanje	 Evropske	

kohezijske	 politike	 v	 obdobju	 2014-2020,	 prednostne	 osi	 6	 »Boljše	 stanje	 okolja	 in	

biotske	 raznovrstnosti«,	 prednostne	 naložbe	 6.1	 »Vlaganje	 v	 vodni	 sektor	 za	 izpolnitev	

zahtev	okoljske	zakonodaje	Unije	ter	za	zadovoljitev	potreb	po	naložbah,	ki	jih	opredelijo	

države	članice	in	ki	presegajo	te	zahteve«,	specifičnega	cilja	1	»Zmanjšanje	emisij	v	vode	

zaradi	izgradnje	infrastrukture	za	odvajanje	in	čiščenje	komunalnih	odpadnih	voda«.	

Naložba	v	vašo	prihodnost.	

	

2.	NAVODILA	ZA	IZDELAVO	PONUDBE	

	

1.	

Ponudniki	 morajo	 ponudbe	 predložiti	 v	 informacijski	 sistem	 e-JN	 na	 spletnem	 naslovu	

https://ejn.gov.si/eJN,	 v	 skladu	 s	 točko	 3	 dokumenta	 Navodila	 za	 uporabo	 informacijskega	
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sistema	 za	 uporabo	 funkcionalnosti	 elektronske	 oddaje	 ponudb	 e-JN:	 PONUDNIKI,	 ki	 je	 del	 te	

razpisne	dokumentacije	in	objavljen	na	spletnem	naslovu	https://ejn.gov.si/eJN.	

Ponudnik	se	mora	pred	oddajo	ponudbe	registrirati	na	spletnem	naslovu	https://ejn.gov.si/eJN,	

v	skladu	z	Navodili	za	uporabo	e-JN.	Če	je	ponudnik	že	registriran	v	informacijski	sistem	e-JN,	se	

v	aplikacijo	prijavi	na	istem	naslovu.	

Za	oddajo	ponudb	 je	 zahtevano,	da	uporabnik	ponudnika,	 ki	 je	 v	 informacijskem	sistemu	e-JN	

pooblaščen	za	oddajanje	ponudb	odda	s	klikom	na	gumb	»Oddaj«.	Informacijski	sistem	ob	oddaji	

zabeleži	 identiteto	 uporabnika	 in	 čas	 oddaje	 ponudbe.	 Uporabnik	 z	 dejanjem	 oddaje	 ponudbe	

izkaže	 in	 izjavi	 voljo	 v	 imenu	 ponudnika	 oddati	 zavezujočo	 ponudbo	 (18.	 člen	 Obligacijskega	

zakonika).	 Z	 oddajo	 ponudbe	 je	 le-ta	 zavezujoča	 za	 čas,	 naveden	 v	 ponudbi,	 razen	 če	 jo	

uporabnik	ponudnika	umakne	ali	spremeni	pred	potekom	roka	za	oddajo	ponudbe.	

Ponudba	 se	 šteje	 za	 pravočasno	 oddano,	 če	 jo	 naročnik	 prejme	 preko	 sistema	 e-JN	

https://ejn.gov.si/eJN	najkasneje	do	roka	določenega	v	obvestilu	o	javnem	naročilu	objavljenem	

na	Portalu	javnih	naročil.	Za	oddano	ponudbo	se	šteje	ponudba,	ki	je	v	informacijskem	sistemu	

e-JN	označena	s	statusom	»ODDANO«.	

Ponudnik	lahko	do	roka	za	oddajo	ponudb	svojo	ponudbo	umakne	ali	spremeni.	Če	ponudnik	v	

informacijskem	sistemu	e-JN	svojo	ponudbo	umakne,	se	šteje,	da	ponudba	ni	bila	oddana	 in	 je	

naročnik	v	sistemu	e-JN	tudi	ne	bo	videl.	Če	ponudnik	svojo	ponudbo	v	informacijskem	sistemu	

e-JN	spremeni,	je	naročniku	v	tem	sistemu	odprta	zadnja	oddana	ponudba.		

Po	preteku	roka	za	predložitev	ponudb	ponudbe	ne	bo	več	mogoče	oddati.	

Dostop	 do	 povezave	 za	 oddajo	 elektronske	 ponudbe	 v	 tem	 postopku	 javnega	 naročila	 je	

objavljen	v	obvestilu	o	naročilu	na	portalu	javnih	naročil.		

	

2.	

Odpiranje	 ponudb	 bo	 potekalo	 avtomatično	 v	 informacijskem	 sistemu	 e-JN	 na	 spletnem	

naslovu	 https://ejn.gov.si/.	 Datum	 in	 ura	 odpiranja	 sta	 določena	 v	 obvestilu	 o	 naročilu	

objavljenem	na	portalu	javnih	naročil.	

Odpiranje	poteka	 tako,	 da	 informacijski	 sistem	e-JN	 samodejno	ob	uri,	 ki	 je	določena	 za	 javno	

odpiranje	 ponudb,	 prikaže	 podatke	 o	 ponudnikih	 in	 omogoči	 dostop	 do	 dokumenta,	 ki	 ga	

ponudniki	 naložijo	 v	 sistem	 e-JN	 pod	 razdelek	 »Skupna	 ponudbena	 vrednost«	 in	 v	 del	

»Predračun«.	
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3.	Ponudba	

Ponudba	mora	vsebovati	naslednje	izpolnjene	obrazce	in	ostale	zahtevane	dokumente:	

q Ponudba	s	predračunom	-	naloži	se	v	razdelek	»Predračun«;	

q ESPD	(izpolnjen	za	vse	gospodarske	subjekte	v	ponudbi);	

q Obrazec	–	Podizvajalci	v	ponudbi	–	naloži	se	v	razdelek	»Dokumenti«,	del	»Ostale	

Priloge«;	

q Obrazec	-	Izjava	ponudnika	in	vodje	del	o	referencah	-	naloži	se	v	razdelek	»Dokumenti«,	

del	»Ostale	Priloge«;	

q Popisi	 del	 izpolnjen	 v	 excelu	 –	 izpolnjeni	 -	 naložijo	 se	 v	 	 razdelek	 »Dokumenti«,	 del	

»Ostale	Priloge«;	

q Celotna	 ponudba	 ponudnika	 in	 ostale	 morebitni	 dokumenti	 -	 naložijo	 se	 v	 razdelek	

»Dokumenti«,	del	»Ostale	Priloge«;	

q Ponudnik	lahko	predloži	potrdilo	Ministrstva	za	pravosodje	iz	kazenski	evidenc.	

	

Ponudnik	 v	 ponudbi	 priloži	 le	 dokumente,	 ki	 so	 navedeni	 v	 tej	 točki.	 Po	 pregledu	 ponudb	 bo	

naročnik	najugodnejšega	ponudnika	pozval	k	predložitvi	dokazil,	kot	je	navedeno	za	posamezni	

zahtevani	pogojem	oziroma	razlogom	za	izključitev.	

Na	poziv	 naročnika	bo	moral	 izbrani	 ponudnik	 v	 postopku	 javnega	naročanja	 ali	 pri	 izvajanju	

javnega	naročila,	v	roku	osmih	dni	od	prejema	poziva,	posredovati	podatke	o:	

- svojih	 ustanoviteljih,	 družbenikih,	 vključno	 s	 tihimi	 družbeniki,	 delničarjih,	

komanditistih	ali	drugih	lastnikih	in	podatke	o	lastniških	deležih	navedenih	oseb,	

- gospodarskih	subjektih,	za	katere	se	glede	na	določbe	zakona,	ki	ureja	gospodarske	

družbe,	šteje,	da	so	z	njim	povezane	družbe.	

Ponudnik,	ki	odda	ponudbo,	pod	kazensko	in	materialno	odgovornostjo	jamči,	da	so	vsi	podatki	

in	 dokumenti,	 podani	 v	 ponudbi,	 resnični,	 in	 da	 priložena	 dokumentacija	 ustreza	 originalu.	 V	

nasprotnem	primeru	ponudnik	naročniku	odgovarja	za	vso	škodo,	ki	mu	je	nastala.		

	

4.	Podizvajalci	v	ponudbi	

Če	ponudnik	izvaja	javno	naročilo	s	podizvajalci	mora	ponudbi	predložiti:		

• navesti	podizvajalce	v	ESPDju	glavnega	izvajalca,	

• navesti	 vse	 podizvajalce	 in	 vsak	 del	 javnega	 naročila,	 ki	 ga	 namerava	 oddati	 v	

podizvajanje	v	obrazcu	podizvajalci	v	ponudbi,	
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• izpolnjen	ESPD	za	vsakega	podizvajalca,	

• obrazec	soglasje	za	neposredna	plačila	 (če	podizvajalec	zahteva	neposredna	plačila)	za	

vsakega	podizvajalca.	

Če	 bodo	 pri	 podizvajalcu	 obstajali	 razlogi	 za	 izključitev	 oziroma	 ne	 bo	 izpolnjeval	 ustreznih	

pogojev	za	sodelovanje,	bo	naročnik	podizvajalca	zavrnil	in	zahteval	njegovo	zamenjavo.	

Izbrani	 izvajalec	 bo	moral	 med	 izvajanjem	 javnega	 naročila	 naročnika	 obvestiti	 o	 morebitnih	

spremembah	informacij	iz	prejšnjega	odstavka	in	poslati	informacije	o	novih	podizvajalcih,	ki	jih	

namerava	 naknadno	 vključiti	 v	 izvajanje	 pogodbe,	 in	 sicer	 najkasneje	 v	 petih	 dneh	 po	

spremembi.	 Če	 bo	 vključil	 nove	 podizvajalce,	 bo	 moral	 glavni	 izvajalec	 skupaj	 z	 obvestilom	

posredovati	tudi	podatke	in	dokumente	iz	druge,	tretje	in	četrte	alineje	prejšnjega	odstavka.	

Naročnik	bo	zavrnil	vsakega	naknadno	nominiranega	podizvajalca:		

- če	zanj	obstajajo	razlogi	za	izključitev	in	zahteval	zamenjavo,		

- če	bi	to	lahko	vplivalo	na	nemoteno	izvajanje	ali	dokončanje	del,	

- če	novi	podizvajalec	ne	izpolnjuje	pogojev	v	zvezi	z	oddajo	javnega	naročila.		

Le	 če	 podizvajalec	 zahteva	 neposredno	plačilo,	 se	 šteje,	 da	 je	 neposredno	plačilo	 podizvajalcu	

obvezno	 in	 obveznost	 zavezuje	 tako	 naročnika	 kot	 tudi	 glavnega	 izvajalca.	 Kadar	 namerava	

ponudnik	 izvesti	 javno	naročilo	s	podizvajalcem,	ki	zahteva	neposredno	plačilo	v	skladu	s	 tem	

členom,	mora:	

- glavni	 izvajalec	 v	 pogodbi	 pooblastiti	 naročnika,	 da	 na	 podlagi	 potrjenega	 računa	

oziroma	situacije	s	strani	glavnega	izvajalca	neposredno	plačuje	podizvajalcu,	

- podizvajalec	 predložiti	 soglasje,	 na	 podlagi	 katerega	 naročnik	 namesto	 ponudnika	

poravna	podizvajalčevo	terjatev	do	ponudnika,	

- glavni	izvajalec	svojemu	računu	ali	situaciji	priložiti	račun	ali	situacijo	podizvajalca,	ki	ga	

je	predhodno	potrdil.	

	

Za	 tiste	 nominirane	 podizvajalce,	 ki	 neposrednih	 plačil	 ne	 bodo	 zahtevali,	 bo	 naročnik	 od	

glavnega	 izvajalca	 zahteval,	 da	mu	 najpozneje	 v	 60	 dneh	 od	 plačila	 končnega	 računa	 oziroma	

situacije	pošlje	svojo	pisno	izjavo	in	pisno	izjavo	podizvajalca,	da	je	podizvajalec	prejel	plačilo	za	

izvedena	 dela.	 Če	 izvajalec	 ne	 ravna	 skladno	 s	 tem	 določilom,	 bo	 naročnik	 Državni	 revizijski	

komisiji	 podal	 predlog	 za	 uvedbo	postopka	o	prekršku	 iz	 2.	 točke	prvega	odstavka	112.	 člena	

ZJN-3.		
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Izbrani	ponudnik	v	razmerju	do	naročnika	v	celoti	odgovarja	za	izvedbo	naročila.		5.	Skupna	

ponudba	

Ponudbo	lahko	predloži	skupina	gospodarskih	subjektov.		

Če	 skupina	 gospodarskih	 subjektov	 predloži	 skupno	 ponudbo,	 bo	 naročnik	 izpolnjevanje	

pogojev	 (razlogov	 za	 izključitev,	 pogojev	 poklicne,	 ekonomske	 in	 finančne	 sposobnosti)	

ugotavljal	 za	 vsakega	ponudnika	posebej,	 izpolnjevanje	ostalih	pogojev	pa	 za	vse	gospodarske	

subjekte	skupaj.		

Vsi	 ponudniki	 v	 skupni	 ponudbi	 morajo	 izpolniti	 ESPD	 posamično	 in	 v	 njem	 navesti	 vse	

zahtevane	podatke.	

Naročnik	bo	vse	dokumente	naslavljal	na	vodilnega	partnerja	v	skupni	ponudbi,	ki	ga	označijo	v	

obrazcu	ponudba.		

Če	 bo	 skupina	 gospodarskih	 subjektov	 izbrana	 za	 izvedbo	 predmetnega	 naročila,	 bo	 morala	

predložiti	 pravni	 akt	 (sporazum	 ali	 pogodbo)	 o	 skupni	 izvedbi	 javnega	 naročila.	 Pravni	 akt	 o	

skupni	 izvedbi	 javnega	naročila	mora	natančno	 opredeliti	 naloge	 in	 odgovornosti	 posameznih	

gospodarskih	 subjektov	 za	 izvedbo	 javnega	 naročila.	 Pravni	 akt	 o	 skupni	 izvedbi	 javnega	

naročila	mora	tudi	opredeliti	nosilca	posla,	ki	skupino	gospodarskih	subjektov	v	primeru,	da	je	

tej	javno	naročilo	dodeljeno,	zastopa	neomejeno	solidarno	do	naročnika.	Zgoraj	navedeni	pravni	

akt	 stopi	 v	 veljavo	 v	primeru,	 če	 bo	 skupina	 gospodarskih	 subjektov	 izbrana	kot	 najugodnejši	

ponudnik.	

	

6.	Predračun		

Predračun	in	popisi	ter	tehnična	dokumentacija	

Popise	del	izpolnite	tako,	da	vpišete	cene	in	jih	pomnožite	s	količinami.	Ponudnik	mora	navesti	

končno	ceno	v	evrih.	Končna	cena	mora	vsebovati	vse	stroške,	DDV,	popuste	in	rabate.	

Pogodba	bo	sklenjena	s	klavzulo	»obračun	fiksnih	cen	po	enoti	mere«.	

Naknadno	naročnik	ne	bo	priznaval	nobenih	stroškov,	ki	niso	zajeti	v	ponudbeno	ceno.	

Ponudniki	 morajo	 ponuditi	 vse	 postavke	 v	 popisih.	 Naročnik	 bo	 vse	 ponudnike,	 ki	 ne	 bodo	

ponudili	vseh	postavk	v	popisih,	izločil	iz	ocenjevanja	ponudb.		

V	kolikor	ponudnik	vpiše	ceno	nič	(0)	EUR,	se	šteje,	da	ponuja	postavko	brezplačno.	

Pripisi	in	popravki	v	ponudben	predračunu	niso	dovoljeni.	

Če	je	v	razpisni	dokumentaciji	ali	popisih	del	določena	blagovna	znamka,	lahko	ponudnik	ponudi	

tudi	drugo	vrsto	blaga,	ki	je	enakovredno	razpisanemu	blagu.	
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Ponudniki	 so	dolžni	preveriti	pravilne	 izračune	v	Excelovih	 tabelah	 in	 jih	 tudi	 ročno	preveriti,	

ter	 prenesti	 v	 rekapitulacijo	 in	 v	 sam	 obrazec	 ponudbe.	 Morebitne	 napake	 kot	 posledica	

napačnih	formul	ipd.,	naročnik	ne	odgovarja	oz.	jamči	za	pravilne	izračune,	seštevke	in	prenose	

rezultatov	v	zbire	ipd..	

Popis	se	predloži	v	excelu.		

Ponudnik	v	sistem	e-JN	v	razdelek	»Skupna	ponudbena	vrednost«	v	zato	namenjen	prostor	vpiše	

skupni	ponudbeni	znesek	brez	davka	v	EUR	in	znesek	davka	v	EUR.	Znesek	skupaj	z	davkom	v	

EUR	 se	 izračuna	 samodejno.	 V	 del	 »Predračun«	 naloži	 izpolnjen	 obrazec	 »Ponudba	 s	

predračunom«.	 Excel	 obrazec	 »Popisi	 del«	 pa	 naloži	 v	 razdelek	 »Dokumenti«,	 del	 »Ostale	

priloge«.	»Skupna	ponudbena	vrednost«,	ki	bo	vpisana	v	 istoimenski	 razdelek	 in	dokument,	ki	

bo	naložen	kot	predračun	v	del	»Predračun«,	bosta	razvidna	 in	dostopna	na	 javnem	odpiranju	

ponudb.	

V	 primeru	 razhajanj	 med	 podatki	 navedenimi	 v	 razdelku	 »Skupna	 ponudbena	 vrednost«,	

podatki	 v	 obrazcu	Ponudba	 s	 predračunom-	naloženim	v	 razdelek	 »Skupna	ponudbena	 cena«,	

del	»Predračun«,	in	celotnim	Predračunom	to	je	popisi	del	-	naloženim	v	razdelek	»Dokumenti«,	

del	 »Ostale	 priloge«,	 kot	 veljavni	 štejejo	 podatki	 v	 dokumentu	 Ponudba	 s	 predračunom,	 ki	 je	

predložen	v	razdelku	»Predračun«.	

	

7.	

Po	javnem	odpiranju	ponudb	bo	kontaktna	oseba	naročnika	vsa	obvestila,	zahteve	in	dopolnitve	

ponudb	 ter	 druge	 informacije	 o	 javnem	 naročilu	 pošiljala	 preko	 informacijskega	 sistema	 e-

Oddaja	na	elektronsko	pošto,	ki	je	navedena	v	tem	sistemu.		

	

3.	UGOTAVLJANJE	SPOSOBNOSTI	

	

Ponudnik	mora	izpolnjevati	vse	v	tej	točki	navedene	pogoje.		

A.	Razlogi	za	izključitev	

1.	Naročnik	bo	izključil	gospodarski	subjekt	iz	sodelovanja	v	postopku	oddaje	javnega	naročila,	

če	obstajajo	razlogi	za	izključitev	določeni	v	75.	členu	ZJN-3	(velja	za	vse	sklope).	

Dokazilo:	ESPD	
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B.	Pogoji	za	sodelovanje:		

B.1	Ustreznost	za	opravljanje	poklicne	dejavnosti:	

1.	 Ponudnik	 ima	 veljavno	 registracijo	 za	 opravljanje	 dejavnosti	 v	 skladu	 s	 predpisi	 države	

članice,	v	kateri	je	registrirana	dejavnost	o	vpisu	v	register	poklicev	ali	trgovski	register	(velja	za	

vse	sklope).	

	

2.	Ponudnik	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	storitev	(velja	za	vse	sklope).	

Dokazilo	za	1.	in	2.	točko:	ESPD	

	

B.2	Ekonomski	in	finančni	položaj:		

1.	Ponudnik	v	zadnjih	šestih	mesecih	šteto	od	oddaje	ponudbe	ni	imel	blokiranih	transakcijskih	

računov	(velja	za	vse	sklope).	

	

2.	Ponudnik	mora	nuditi	trideset	(30)	dnevni	plačilni	rok,	ki	prične	teči	z	dnem	prejema	pravilno	

izstavljene	in	potrjene	fakture	(velja	za	vse	sklope).		

Dokazilo	za	točko	1	in	2:	ESPD	

	

B.3	Tehnična	in	strokovna	sposobnost:	

1.	Da	je	ponudnik	sposoben	dela	izvesti	v	naslednjih	rokih:	

1. SKLOP:	Rekonstrukcija	in	dograditev	centralne	čistilne	naprave	Lenart,	do	30.	6.	2022.	

2. SKLOP:	Preureditev	obstoječe	ČN	Globovnica	v	prejemno	fekalno	postajo	ter	

izgradnja	črpališče	s	tlačnim	vodom,	do	30.	6.	2022.	

3. SKLOP:	Dograditev		regulacijskega	bazena	in	sistema	razbremenjevanja	voda,	do	30.	6.	

2022.	

4. SKLOP:	Tehnični	objekt	na	lokaciji	čistilne	naprave,	do	30.	3.	2022.	

2.	Da	ponudnik	razpolaga	s	strokovnim	kadrom	za	izvedbo	javnega	naročila	(velja	za	vse	sklope).	

3.	Da	bo	ponudnik	dela	izvedel	v	skladu	s	pravili	stroke	in	navodili	strokovnega	nadzora	s	strani	

naročnika	(velja	za	vse	sklope).	
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4.	Ponudnik	mora	zagotoviti	ustrezne	tehnične	zmogljivosti	za	kvalitetno	 izvedbo	del	 iz	sklopa	

za	katerega	se	prijavlja,	 	 v	predvidenem	roku,	 skladno	z	zahtevami	 iz	 razpisne	dokumentacije,	

pravili	 stroke	 ter	 določili	 predpisov	 in	 standardov	 s	 področja	 predmeta	 naročila	 (velja	 za	 vse	

sklope).	

5.	Ponudnik	mora	spoštovali	vse	predpise,	pravilnike	in	navodila	v	zvezi	z	ravnanjem	z	odpadki.	

6.	 Ponudnik	 mora	 dela	 opravljati	 z	 gradbenimi	 stroji,	 ki	 ustrezajo	 Pravilniku	 o	 emisiji	 hrupa	

strojev,	 ki	 se	 uporabljajo	 na	 prostem	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 106/2002,	 50/05,	 49/06	 in	 17/11	 –	

ZTZPUS-1)	-	(velja	za	vse	sklope).	

7.	Ponudnik	mora	upoštevati	obveznosti,	ki	izhajajo	iz	delovnopravnih	predpisov,	obveznosti,	ki	

izhajajo	iz	predpisov	o	ureditvi	delovnih	pogojev	ter	predpisov	o	varstvu	in	zdravju	pri	delu	ter	

zagotoviti	ustrezne	elaborate	(velja	za	vse	sklope).	

8.	 Ponudnik	 mora	 pri	 izvedbi	 del	 upoštevali	 okoljske	 zahteve,	 ki	 izhajajo	 iz	 tehnične	

dokumentacije	in	Uredbe	o	zelenem	javnem	naročanju	(velja	za	vse	sklope).	

9.	 Da	 je	 ponudnik	 v	 zadnjih	 desetih	 letih	 samostojno	 ali	 skupni	 ponudbi	 že	 izvedel	 vsaj	 dve	

projekta	 izgradnje	 ali	 rekonstrukcije	 komunalne	 čistilne	 naprave	 kapacitete	 najmanj	 4000	PE.	

(velja	za	sklop	1).	

10.	 Da	 je	 ponudnik	 v	 zadnjih	 sedmih	 letih	 samostojno	 ali	 skupni	 ponudbi	 že	 izvedel	 vsaj	 en	

projekt	 izgradnje	 prečrpališča	 (črpališča)	 z	 izgradnjo	 tlačnega	 voda	 premera	 cevovoda	 nad	 fi	

100	mm	oziroma	vodovoda,	cevovoda	premera	nad	fi	100	mm	(velja	za	sklop	2).	

11.	 Da	 je	 ponudnik	 v	 zadnjih	 sedmih	 letih	 samostojno	 ali	 skupni	 ponudbi	 že	 izvedel	 vsaj	 en	

projekt	izgradnje	kanalizacijskega	sistema	premera	cevovoda	nad	fi	500	mm	dolžine	minimalno	

1000	metrov	(velja	za	sklop	3).	

12.	 Da	 je	 ponudnik	 v	 zadnjih	 sedmih	 letih	 samostojno	 ali	 skupni	 ponudbi	 že	 izgradil	 vsaj	 en	

tehnični	objekt	velikosti	nad	250	m2	(velja	za	sklop	4).	

13.	Da	 ima	 vodja	 del	 v	 zadnjih	 desetih	 letih	 ustrezne	 reference	 z	 izvedbo	 vsaj	 dveh	projektov	

izgradnje	 ali	 rekonstrukcije	 komunalne	 čistilne	naprave	kapacitete	najmanj	4000	PE.	 (velja	 za	

sklop	1).	

14.	 Da	 ima	 vodja	 del	 v	 zadnjih	 sedmih	 letih	 ustrezne	 reference	 z	 izvedbo	 vsaj	 enega	 projekta	

izgradnje	prečrpališča	 (črpališča)	 z	 izgradnjo	 tlačnega	voda	premera	 cevovoda	nad	 fi	100	mm	

oziroma	vodovoda,	cevovoda	premera	nad	fi	100	mm.	(velja	za	sklop	2).	

15.	 Da	 ima	 vodja	 del	 v	 zadnjih	 sedmih	 letih	 ustrezne	 reference	 z	 izgradnjo	 kanalizacijskega	

sistema	premera	cevovoda	nad	fi	500	mm	odolžine	minimalno	1000	metrov	(velja	za	sklop	3).	
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16.	Da	ima	vodja	del	v	zadnjih	sedmih	letih	ustrezne	reference	z	izgradnjo	vsaj	enega	tehničnega	

objekt	velikosti	nad	250	m2	(velja	za	sklop	4).	

	

Dokazilo	za	točke	1	do	16:	EPSD	

Dokazilo	za	točke	od	9	in	16:	Izjava	ponudnika	in	vodja	del	o	referencah	in	potrdilo	naročnika.		

Kot	zaključen	projekt	se	šteje,	da	je	za	objekt	izdano	pravnomočno	uporabno	dovoljenje	oziroma	

izdana	odločba	o	poskusnem	obratovanje	oziroma	drugo	ustrezno	dovoljenje	za	obratovanje	(to	

velja	za	vse	sklope).	

Če	se	predloži	skupna	ponudba,	lahko	zahtevane	pogoje	pod	točkami	od	9	do	16	izpolni	eden	od	

partnerjev	v	skupni	ponudbi.	

Izvajalci	 so	 se	 dolžni	 z	 morebitnimi	 drugimi	 izvajalci	 na	 istem	 gradbišču	 usklajevati	 glede	

terminov	izvedbe	posameznih	del,	vse	v	smislu,	da	eden	drugega	ne	ovirajo	pri	 izvedbi	 in	času	

gradnje.	 Naročnik	 ne	 bo	 upošteval	 morebitnih	 zastojev	 pri	 gradnji	 kot	 razlog	 zasedenosti	

gradbišča	 z	 drugim	 izvajalcem.	 Izvajalci	 so	 pred	 pričetkom	 del	 dolžni	 izdelati	 usklajene	

terminske	 plane	 izvedbe	 za	 sklope	 1,	 2,	 3	 in	 4	 	 zaradi	 izvedbe	 del	 v	 določenem	 terminskem	

planu.	

Izvajalec	mora	 zagotoviti	 funkcioniranje	 kanalizacije	 tudi	 v	 času	 gradnje	 in	 prevezav	 iz	 in	 na	

obstoječe	vode.	Prevezave	in	vsa	dela	povezana	s	prevezavami	so	vštete	v	ceni	ponudbe.	(sklop	

3)	

Pri	nedoločeni	opremi	v	popisih	del	si	mora	izvajalec	pred	vgradnjo	pridobiti	soglasje	naročnika	

in	nadzornika	in	za	to	opremo	predložiti	ustrezne	listine	oz.	certifikate.	

Izvajalec	mora	zagotoviti	v	času	gradnje	prevoznost	cest,	popolno	zapiranje	prevoznosti	cest	je	

dovoljeno	le	občasno	za	do	5	ur.	V	času	ne	gradnje	mora	izvajalec	zagotoviti	prevoznost.	

Varnostni	načrt	izdela	izvajalec	in	ga	predloži	naročniku	pred	pričetkom	del.		

Stroški	izdelave	vrnostnega	načrta	in	koordinatorja	varstva	pri	delu	pokriva	izvajalec.		

Izvajalec	pri	 čiščenju	obstoječih	bazenov	na	 čistilni	napravi	 in	odvozu	gošče	mora	očistiti	 tudi	

kolektor	v	dolžini	cca	600m	med	obstoječim	razbremenilnikom	in	lokacijo	čistilne	naprave.			

	

ESPD	predstavlja	uradno	izjavo	gospodarskega	subjekta,	da	ne	obstajajo	razlogi	za	izključitev	in	

da	izpolnjuje	pogoje	za	sodelovanje.	S	predložitvijo	obrazca	ESPD	ponudnik	potrdi,	da	izpolnjuje	

vse	 zahteve	 in	 pogoje	 naročnika	 in	 sprejema	 vsebino	 vzorca	 pogodbe	 in	 zahteve	 iz	 tehnične	
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specifikacije	naročila.	Če	se	ponudnik	prijavlja	na	dva	ali	vse	sklope	 lahko	predloži	en	obrazec	

ESPD.	

Gospodarski	 subjekt	 naročnikov	 obrazec	 ESPD	 v	 xml.	 uvozi	 na	 spletni	 strani	 portala	 javnih	

naročil	(	https://www.enarocanje.si/_ESPD/	)	in	ga	izpolni.	

Gospodarski	 subjekt	 mora	 v	 obrazcu	 ESPD	 navesti	 vse	 informacije,	 na	 podlagi	 katerih	 bo	

naročnik	potrdila	 ali	 druge	 informacije	pridobil	 v	nacionalni	 bazi	 podatkov	 ter	 v	predmetnem	

obrazcu	podati	soglasje,	da	dokazila	pridobi	naročnik.	

Izpolnjen	 in	 podpisan	 ESPD	 mora	 biti	 v	 ponudbi	 priložen	 za	 vse	 gospodarske	 subjekte,	 ki	 v	

kakršni	 koli	 vlogi	 sodelujejo	 v	 ponudbi	 (ponudnik,	 sodelujoči	 ponudniki	 v	 primeru	 skupne	

ponudbe,	gospodarski	subjekti,	na	katerih	kapacitete	se	sklicuje	ponudnik	in	podizvajalci).			

Ponudnik,	ki	v	 sistemu	e-JN	oddaja	ponudbo,	naloži	 svoj	ESPD	v	 razdelek	»ESPD	–	ponudnik«,	

ESPD	ostalih	sodelujočih	pa	naloži	v	razdelek	»ESPD	–	ostali	sodelujoči«.	Ponudnik,	ki	v	sistemu	

e-JN	oddaja	ponudbo,	lahko	naloži	podpisan	ESPD	v	.pdf	obliki	ali	ga	le	naloži	v	obliki	.xml	in	bo	

podpisan	hkrati	s	podpisom	ponudbe.	Tudi	če	ponudnik	naloži	podpisan	ESPD	v	.pdf	obliki	bo	ta	

hkrati	s	podpisom	ponudbe	podpisan	še	enkrat.		

Za	ostale	 sodelujoče	ponudnik	v	 razdelek	»ESPD	–	ostali	 sodelujoči«	priloži	podpisane	ESPD	v	

pdf.	obliki,	ali	v	elektronski	obliki	podpisan	xml.		

	

4.	MERILA	

	

Za	 izbor	najugodnejšega	ponudnika	bo	uporabljeno	merilo	ekonomsko	najugodnejša	ponudba-	

najnižja	cena	v	EUR	brez	DDV	za	posamezen	sklop.	

	

5.	PRAVNO	VARSTVO	V	POSTOPKU	JAVNEGA	NAROČANJA	

	

Zahtevek	za	revizijo	v	predrevizijskem	postopku	lahko	v	skladu	z	Zakonom	o	pravnem	varstvu	v	

postopkih	 javnega	 naročanja	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 43/2011,	 60/2011,	 63/2013,	 90/14	 -	 ZDU,	

60/17	in	72/19)	vloži	vsaka	oseba,	ki	ima	ali	je	imela	interes	za	dodelitev	naročila	in	ki	verjetno	

izkaže,	 da	 ji	 je	 bila	 ali	 bi	 ji	 lahko	 bila	 povzročena	 škoda	 zaradi	 ravnanja	 naročnika,	 ki	 se	 v	

revizijskem	 zahtevku	 v	 predrevizijskem	 postopku	 navaja	 kot	 kršitev	 naročnika	 v	 postopku	

oddaje	javnega	naročanja.	
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Vlagatelj	 mora	 ob	 vložitvi	 zahtevka	 za	 revizijo,	 ki	 se	 nanaša	 na	 vsebino	 objave	 ali	 razpisno	

dokumentacijo	vplačati	takso	v	znesku	4.000,00	EUR	na	TRR	številka	SI56	0110	0100	0358	802,	

odprt	 pri	 Banki	 Slovenije,	 Slovenska	 35,	 1505	 Ljubljana,	 Slovenija,	 SWIFT	 KODA:	 BSLJSI2X;	

IBAN:SI56011001000358802	–	taksa	za	postopek	revizije	javnega	naročanja.	

Zoper	 vsebino	 objave	 ali	 razpisno	 dokumentacijo	 lahko	 ponudnik	 vloži	 zahtevek	 za	 revizijo	 v	

predrevizijskem	postopku	v	desetih	delovnih	dneh	od	objave	obvestila	o	javnem	naročilu.		

Zahtevek	za	revizijo	se	vloži	prek	portala	eRevizija.	

	

Župan	Občine	Lenart	

Mag.	Janez	Kramberger	
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6.	VZOREC	POGODBE		

OPOMBA:	pogodba	se	bo	sklepala	za	vsak	sklop	posebej.	

	

NAROČNIK:	

Naziv	in	sedež:	......................................................................................................................................................................	

ID	št.	za	DDV:	 ............................................................,										Matična	številka:	 .......................................................	

E-pošta:	 	 ............................................	

Skrbnik	pogodbe:	 ............................................	

Podpisnik:	 	 ............................................	

	

in:	

	

IZVAJALEC:	

Naziv	in	sedež:	......................................................................................................................................................................	

ID	št.	za	DDV:	 .....................................................................Matična	številka:	 .......................................................	

Poslovni	račun:	 ............................................	

E-pošta:	 	 ............................................	

Skrbnik	pogodbe:	 ............................................Podpisnik:	 	 ............................................	

skleneta	naslednjo	

GRADBENO	POGODBO	ZA	IZVEDBO	____	

	(navede	se	sklop	za	katerega	je	bil	ponudnik	izbran)	

I.	UVODNE	DOLOČBE	

1.	člen	

Naročnik	in	izvajalec	ugotavljata,	da	je	bil	na	osnovi:	

• javnega	 naročila,	 objavljenega	 na	 Portalu	 javnih	 naročil	 številka	 ____________	 z	 dne	

____________	z	naslovom	_____________________________	in	Uradnem	listu	EU...........................	

• naročnikove	odločitve	o	oddaji	javnega	naročila	številka	___________	z	dne	____________	
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izbran	 izvajalec	 del	 v	 okviru	 omenjenega	 javnega	naročila,	 zaradi	 česar	 se	 sklepa	predmetna	

pogodba.	

Operacijo	 Odvajanje	 in	 čiščenje	 odpadnih	 voda	 v	 Občini	 Lenart	 delno	 financirata	

Evropska	unija,	in	sicer	iz	Evropskega	sklada	za	regionalni	razvoj	in	Republika	Slovenija.	

Operacija	 se	 izvaja	 v	 okviru	 v	 okviru	 Operativnega	 programa	 za	 izvajanje	 Evropske	

kohezijske	 politike	 v	 obdobju	 2014-2020,	 prednostne	 osi	 6	 »Boljše	 stanje	 okolja	 in	

biotske	raznovrstnosti«,	prednostne	naložbe	6.1	»Vlaganje	v	vodni	sektor	za	 izpolnitev	

zahtev	 okoljske	 zakonodaje	 Unije	 ter	 za	 zadovoljitev	 potreb	 po	 naložbah,	 ki	 jih	

opredelijo	 države	 članice	 in	 ki	 presegajo	 te	 zahteve«,	 specifičnega	 cilja	 1	 »Zmanjšanje	

emisij	 v	 vode	 zaradi	 izgradnje	 infrastrukture	 za	 odvajanje	 in	 čiščenje	 komunalnih	

odpadnih	voda«.	

Naložba	v	vašo	prihodnost.	

II.	PREDMET	POGODBE	

2.	člen	

S	to	pogodbo	naročnik	odda,	izvajalec	pa	prevzame	v	izvedbo	del	na	objektu	{______________}	po	

ponudbi	izvajalca	številka	{_______________}	z	dne	{_______________}.	

Naročnik	s	to	pogodbo	naroča	izvedbo	naslednjih	del:.	(	v	končni	pogodbi	se	navede	le	sklop	za	

katerega	je	bil	ponudnik	izbran)	

1. SKLOP:	Rekonstrukcija	in	dograditev	centralne	čistilne	naprave	Lenart,	

2. SKLOP:	Preureditev	obstoječe	ČN	Globovnica	v	prejemno	fekalno	postajo	ter	

izgradnja	črpališče	s	tlačnim	vodom,	

3. SKLOP:	Dograditev		regulacijskega	bazena	in	sistema	razbremenjevanja	voda,	

4. SKLOP:	Tehnični	objekt	na	lokaciji	čistilne	naprave.	

	

3.	člen	

Izvajalec	bo	vršil	pogodbena	dela	v	skladu	in	v	obsegu	določenem	z	naslednjimi	dokumenti:	

• Ponudba	številka	{_____________}	z	dne	{___________}	s	popisi	del	in	cenami	na	enoto	;	
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• Projektna	 dokumentacija	 številka	 {_______________}	 z	 dne	 {__________},	 ki	 jo	 je	 izdelal	

{____________};	

• Gradbeno	dovoljenje	številka	{_______________}	z	dne	{______________}	 izdano	s	strani	UE	

______;	

• Razpisna	 dokumentacija	 naročnika	 v	 postopku	 oddaje	 javnega	 naročila	 številka	

objave	na	Portalu	javnih	naročil	{_____________}	z	dne	{__________}	in	v	UL	EU	št.	__________	

z	dne	__________	.		

• Splošni	pogoji	FIDIC	Rdeča	knjiga,	1999,	

• Posebne	gradbene	uzance	2020.	

Predmetni	 dokumenti	 so	 priloga	 in	 sestavni	 del	 te	 pogodbe.	

Za	 tolmačenje	 pogodbe	 se	 upošteva	 prioriteta	 dokumentov	 po	 vrstnem	 redu	 navedbe	 v	

zgodnjem	odstavku.	

4.	člen	

Izvajalec	bo	 izvršil	 dela	 iz	 te	pogodbe	 skladno	 s	potrjeno	 tehnično	dokumentacijo,	 detajlnimi	

načrti,	tehničnimi	predpisi,	veljavnimi	standardi	in	pravili	stroke.	

Izvajalec	bo	izvedel	dela	iz	te	pogodbe	strokovno,	pravilno	in	z	materialom	in	opremo,	ki	mora	

ustrezati	 zahtevanim	 standardom	 ter	 vrstam	 določenim	 v	 projektih,	 kvaliteti	 in	 količinah	

določenih	v	popisih	del	in	predračunu.	

Izvajalec	 s	podpisom	te	pogodbe	potrjuje,	da	 je	v	 celoti	 seznanjen	z	obsegom	 in	zahtevnostjo	

pogodbenih	 del,	 projektno,	 razpisno	 in	 drugo	 dokumentacijo	 ter	 z	 lokacijo,	 objektom	 in	

terenskimi	razmerami,	kjer	se	bodo	pogodbena	dela	izvajala.	

Izvajalec	 se	 je	 dolžan	 z	 morebitnimi	 drugimi	 izvajalci	 na	 istem	 gradbišču	 usklajevati	 glede	

terminov	izvedbe	posameznih	del,	vse	v	smislu,	da	eden	drugega	ne	ovirajo	pri	izvedbi	in	času	

gradnje.	 Naročnik	 ne	 bo	 upošteval	 morebitnih	 zastojev	 pri	 gradnji	 kot	 razlog	 zasedenosti	

gradbišča	 z	 drugim	 izvajalcem.	 Izvajalci	 so	 pred	 pričetkom	 del	 dolžni	 izdelati	 usklajene	

terminske	plane	izvedbe	za	sklope	1,	2,	3	in	4.		

Izvajalec	 tudi	 potrjuje,	 da	 je	 seznanjen	 z	 vso	 izdelano	 projektno	 dokumentacijo	 in	 ostalimi	
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pogoji,	 po	 katerih	 bo	dela	 izvajal	 in	 se	 v	 naprej	 odpoveduje	 vsakršnemu	 zahtevku	 iz	 naslova	

nepredvidenih	pogojev	za	delo,	nepopolne	in/ali	neustrezne	dokumentacije	ter	se	zavezuje,	da	

bo	tovrstne	pomanjkljivosti	ustrezno	saniral	na	lastne	stroške	in	na	način,	ki	ga	bo	predhodno	

uskladil	z	naročnikom,	ne	da	bi	zaradi	tega	trpel	rok	gradnje,	kvaliteta	vgrajenega	materiala	ali	

izvedenih	del,	funkcionalnosti	posameznih	delov	ali	objekta	kot	celote.	

5.	člen	

Izvajalec	 izrecno	potrjuje,	da	so	mu	znani	 tako	gradbišče,	vključno	z	geološko	sestavo	tal,	kot	

tudi	projektna	dokumentacija,	po	kateri	bo	dela	izvajal	in	se	v	naprej	odpoveduje	vsakršnemu	

zahtevku	 iz	 naslova	 nepredvidenih	 pogojev	 za	 delo,	 nepopolne	 in/ali	 neustrezne	

dokumentacije	 ter	 se	 zavezuje,	 da	 bo	 tovrstne	 pomanjkljivosti	 ustrezno	 saniral	 na	 lastne	

stroške	 in	na	način,	ki	ga	bo	predhodno	uskladil	z	naročnikom,	ne	da	bi	zaradi	 tega	 trpel	rok	

gradnje,	kvaliteta	vgrajenega	materiala	ali	 izvedenih	del,	 funkcionalnost	posameznih	delov	ali	

objekta	kot	celote.	

6.	člen	

Dodatnih	 del,	 ki	 niso	 opredeljena	 s	 to	 pogodbo	 izvajalec	 ne	 sme	 začeti	 izvajati	 brez	

predhodnega	pisnega	soglasja	naročnika	in	potrditve	s	strani	nadzornika.	

Cene	za	dodatna	dela		se	določijo	v	okviru	pogajanj	med	naročnikom	in	izvajalcem	in	ne	smejo	

presegati	 cen	na	 trgu	 za	 istovrstna	dela,	 blago	 in	opremo,	upoštevaje	pogoje,	 ki	 so	 vezani	na	

njihovo	naročilo.	

Za	 dodatna	 dela,	 ki	 so	 se	 izkazala	 za	 potrebna	 po	 sklenitvi	 te	 pogodbe,	 lahko	 naročnik	 odda	

naročilo	 izvajalcu	osnovnega	naročila	ob	upoštevanju	določb	zakona,	ki	ureja	 javno	naročanje	

(95.	člen).	
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III.	POGODBENA	CENA	IN	OBRAČUN	DEL	

7.	člen	

Pogodbena	cena	za	dela	po	tej	pogodbi	je	določena	na	osnovi	ponudbe	in	znaša:	(	za	vsaj	SKLOP	

se	posebej	navede	cena)		

{___________________________________}	EUR	brez	DDV	

{___________________________________}	(DDV)	v	EUR	

{___________________________________}	pogodbena	vrednost	vključno	z	DDV	v	EUR	

Pogodbena	 cena	 iz	 predhodnega	 odstavka	 tega	 člena	 je	 določena	po	 načelu	 »obračun	 fiksnih	

cen	po	enoti	mere«.		

Izvajalec	se	izrecno	strinja,	da	so	v	pogodbeno	ceno	vključene	vse	aktivnosti	opredeljene	s	to	

pogodbo	ali	njenimi	sestavnimi	deli,	med	drugim	pa	tudi:	

• vrednost	vseh	del	po	popisu	del	s	potrebnim	materialom,	z	dostavo	in	montažo,	vsa	

pripravljalna	in	izvedbena	dela,	vsa	pomožna	dela	za	izvedbo	pogodbenih	del;	

• vsi	potrebni	delovni	odri	in	delovni	pripomočki	ter	podobno;	

• strokovna	odprava	vseh	napak	v	zvezi	s	pogodbeno	dogovorjenimi	deli;	

• čiščenje	gradbišča	in	okolice	med	gradnjo	in	po	zaključku	del;	

• stroški	 vseh	 transportov,	 potrebnih	 za	 dovoz	 in	 odvoz	 materiala,	 opreme	 in	

odpadnega	materiala	 na/z	 gradbišča/trase	 oziroma	objekta,	 ter	 upošteval	 predpise	

glede	obremenitve	cest	in	poti	in	predpise	v	zvezi	z	ravnanjem	z	gradbenimi	odpadki;	

• stroški	 zavarovanja	 vseh	 del	 po	 predračunu,	 gradbišča,	 delavcev	 na	 gradbišču	 ter	

morebitna	odgovornost	za	škodo	nasproti	tretji	osebi;	

• ureditev	 in	 označitev	 gradbišča,	 zavarovanje	 gradbišča	 oziroma	 delovišča	 do	

primopredaje	naročniku	v	skladu	z	varnostnim	načrtom	in	drugimi	predpisi;	

• ureditev	 in	 varovanje	 skladiščne	 kapacitete	 za	material	 tega	 naročila	 skozi	 celoten	

potek	izvedbe	del	;	

• postavitev	 objektov	 za	 svoje	 kadre	 in	 osebje	 na	 objektu	 ter	 prostor	 za	 skupne	

sestanke	v	dogovoru	z	naročnikom	in	drugimi	izvajalci;	
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• postavitev	 cestne	 signalizacije,	 zapore	 ceste	 in	 morebitne	 javne	 objave	 v	 zvezi	 z	

zaporami	ter	podobno;	

• stroški	 izvedbe	 priključkov	 na	 omrežja,	 obratovalni	 stroški	 gradbišča,	 stroški	

energije,	vode	ter	morebitnih	drugih	komunalnih	storitev	ter	stroški	čiščenj;	

• stroški	za	ravnanje	z	gradbenimi	odpadki	v	skladu	z	zakonodajo;	

• stroške	za	predpisane	preiskave	in	ateste;	

• drugi	stroške	povezani	z	izvedbo	del	po	ponudbenem	predračunu;	

• pogodbena	 cena	 zajema	 tudi	 stroške	 povezane	 s	 pridobivanjem	 uporabnega	

dovoljenja,	 stroške	 tehničnega	 pregleda,	 stroške	 izdelave	 dokumentacije	 za	

pridobitev	 uporabnega	 dovoljenja:	 PID	 -	 projekta	 izvedenih	 del,	 dokazila	 o	

zanesljivosti	 objekta,	 navodila	 za	 obratovanje	 in	 vzdrževanje	 objekta,	 geodetskega	

načrta	 izvedenega	 stanja	 in	 morebitno	 drugo	 potrebno	 dokumentacijo,	 vse	 tudi	 v	

elektronski	obliki;	

• izdelava	varnostnega	načrta;	

• sodelovanje	pri	tehničnem	pregledu	objekta;	

• sodelovanje	z	naročnikom	do	pridobitve	uporabnega	dovoljenja	in	primopredaje	ter	

v	času	garancijskih	rokov	in		

• stroški	poskusnega	obratovanje	objekta	za	sklop	1.	

	
	

8.	člen	

Pogodbena	 cena	 zajema	 vrednost	 vseh	 s	 projektno	 dokumentacijo	 predvidenih	 del,	 kot	 tudi	

dela,	 ki	 s	 predano	 projektno	 dokumentacijo	 niso	 predvidena,	 so	 pa	 predpisana	 z	 veljavnimi	

predpisi,	 soglasji	 in	 pravili	 stroke,	 ali	 če	 so	 potrebna	 za	 zagotovitev	 varnosti,	 stabilnosti	 in	

fukcionalnosti	objekta.		

Pogodbena	cena	prav	tako	zajema	izvedbo	vseh	instalacijskih	priključkov	in	ceno	eventuelnih	

potrebnih	 soglasij.	 Prav	 tako	 so	 v	 ponudbeni	 ceni	 zajeti	 vsi	 stroški	 potrebni	 za	 izpolnitev	

pogojev	soglasodajalcev.	

V	 pogodbeni	 ceni	 so	 zajeti	 tudi	 stroški	 za	 izdelavo	 geodetskega	 posnetka	 izvedenih	 del	 in	

navodil	za	obratovanje	in	vzdrževanje.	
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9.	člen	

Opravljena	dela	se	bodo	mesečno	obračunala	glede	na	delež	izvedenih	del.		

Izvajalec	izstavi	račun	v	elektronski	obliki	(eRačun)	preko	spletnega	portala	UJPnet.	Kot	uradni	

prejem	računa	se	šteje	datum	vnosa	popolnega	računa	z	vsemi	zahtevanimi	prilogami	v	sistem	

UJPnet.	Pogoj	za	izstavitev	eRačuna	je	potrjena	situacija	s	strani	naročnika.		

Obračunsko	obdobje	je	od	25.	v	preteklem	mesecu	do	25.	v	tekočem	mesecu.	

Izvajalec	 bo	 do	 vsakega	 25.	 v	 mesecu	 za	 tekoči	 in	 pretekli	 mesec	 sestavil	 začasno	 mesečno	

situacijo,	ki	bo	vsebovala	izvršena	obračunana	dela,	potrjeno	s	strani	nadzora	vročil	naročniku	

v	potrditev.	Izvajalec	mora	pri	izdaji	situacij	upoštevati	veljaven	Zakon	o	opravljanju	plačilnih	

storitev	za	proračunske	uporabnike.		

K	 situacijam	morajo	 biti	 priloženi	 dokumenti,	 ki	 omogočajo	 nadzor	 nad	 izvršenimi	 deli	 in	 so	

podlaga	 za	 njeno	 izstavitev,	 vključno	 s	 predhodno	 potrjenimi	 situacijami	 podizvajalcev.	

Situacije	morajo	biti	potrjene	s	strani	nadzora.	

Če	 izvajalec	 ne	 predloži	 začasne	 situacije	 do	 navedenih	 rokov,	 se	 ta	 obračuna	 v	 naslednjem	

mesecu.		

Situacija	se	naročniku	vroči	osebno	ali	po	pošti.	

Naročnik	je	dolžan	situacijo	pregledati	v	roku	8	dni	od	prejema.	

V	 primeru,	 da	 naročnik	 ali	 naročnikov	 pooblaščenec	 ugotovi	 napake	 ali	 da	 se	 ne	 strinja	 s	

posameznimi	postavkami	obračuna	v	situaciji,	naročnik	situacijo	v	celoti	zavrne	in	zahteva	od	

izvajalca,	da	predloži	novo	situacijo.		

10.	člen	

Naročnik	 bo	 plačal	 pogodbeno	 ceno	 v	 obliki	 mesečnih	 nakazil	 potrjenih	 zneskov	 začasnih	

situacij	in	z	dokončnim	plačilom	končne	situacije.	

Naročnik	bo	nakazoval	zneske	po	predhodnem	odstavku	30.	dan	po	uradnem	prejemu	potrjene	
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začasne	mesečne	ali	 končne	 situacije	na	 transakcijski	 račun	glavnega	 izvajalca,	 ki	 izhaja	 iz	 te	

pogodbe.	

V	primeru,	da	 je	zadnji	dan	za	plačilo	dela	prost	dan,	se	šteje,	da	 je	zadnji	dan	za	plačilo	prvi	

naslednji	delovni	dan.	

Kot	 dan	 plačila	 se	 šteje	 dan,	 ko	 je	 naročnik	 izdal	 nalog	 za	 izplačilo	 pooblaščeni	 instituciji	 za	

opravljanje	plačilnih	storitev	za	naročnika.	

V	 primeru	 zamude	 plačila	 dolguje	 naročnik	 izvajalcu	 zamudne	 obresti	 v	 višini	 zakonitih	

zamudnih	obresti.	

11.	člen	

Naročnik	 lahko	 zadrži	 plačilo	 začasnih	 situacij	 in	 končne	 situacije	 v	 primeru,	 da	 izvajalec	 do	

nastanka	obveznosti	plačila	še	ni	predložil	zahtevane	dokumentacije	določene	s	to	pogodbo,	ali	

če	 izvajalec	 kasni	 z	 deli	 po	 terminskem	 planu	 za	 več	 kot	 5	 dni	 vse	 dotlej,	 dokler	 izvajalec	

pogodbenih	obveznosti	ne	izpolni.	

12.	člen	

Naročnik	 ima	 v	 fazi	 gradnje	 pravico	 spremeniti	 ali	 dopolniti	 projektno	 dokumentacijo,	 na	

podlagi	katere	je	bilo	izvedeno	javno	naročilo	in	sklenjena	ta	pogodba.	V	tem	primeru	stranki	

skleneta	pisni	dodatek	k	 tej	pogodbi	v	katerem	opredelita	povečan	ali	 zmanjšan	obseg	del	 in	

vpliv	 sprememb	 na	 pogodbeno	 ceno.	 Pri	 sklenitvi	 dodatka	 k	 pogodbi	 se	 upošteva	 javno-

naročniška	zakonodaja.	

IV.	PODIZVAJALCI	

13.	člen	

Izvajalec	 je	 odgovoren	 za	 dejanja	 in	 napake	 vseh	 podizvajalcev,	 njegovih	 zastopnikov	 ali	

zaposlenih,	kakor	da	bi	bila	to	dejanja	ali	napake	izvajalca	samega.	

Podatki	o	podizvajalcih:	
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Podizvajalec	1	

(firma,	naslov):	
	

VRSTA	DEL	

(predmet,	

količina):	

Opis	del,	ki	jih	bo	izvedel	podizvajalec:	

%	končne	ponudbe	vrednosti,	ki	jo	bo	izvedel	podizvajalec:	____	

Podizvajalec	2	

(firma,	naslov):	
	

VRSTA	DEL	

(predmet,	

količina):	

Opis	del,	ki	jih	bo	izvedel	podizvajalec:	

%	končne	ponudbe	vrednosti,	ki	jo	bo	izvedel	podizvajalec:	____	

	

V	 kolikor	 podizvajalec	 v	 skladu	 in	 na	 način,	 določen	 v	 drugem	 in	 tretjem	odstavku	 94.	 člena	

ZJN-3,	 zahteva	neposredno	plačilo,	 se	 šteje,	da	 je	neposredno	plačilo	podizvajalcu	obvezno	 in	

obveznost	zavezuje	naročnika	in	glavnega	izvajalca.		

V	kolikor	bo	podizvajalec	v	skladu	in	na	način,	določen	v	drugem	in	tretjem	odstavku	94.	člena	

ZJN-3	zahteval	neposredna	plačila,	se	šteje,	da:	

• glavni	 izvajalec	 s	 podpisom	 te	 pogodbe	 pooblašča	 naročnika,	 da	 na	 podlagi	

potrjenega	 računa	 oziroma	 situacije	 s	 strani	 glavnega	 izvajalca	 neposredno	 plačuje	

podizvajalcu,	

• je	podizvajalec	dolžan	najkasneje	z	 izstavitvijo	prvega	računa	predložiti	soglasje,	na	

podlagi	 katerega	 naročnik	 namesto	 ponudnika	 poravna	 podizvajalčevo	 terjatev	 do	

ponudnika,		

• glavni	 izvajalec	svojemu	računu	ali	situaciji	priložiti	 račun	ali	situacijo	podizvajalca,	

ki	ga	je	predhodno	potrdil.	

	

Zgolj	 ob	 izpolnitvi	 vseh	 pogojev	 iz	 predhodnega	 odstavka,	 je	 naročnik	 obvezan	 izvršiti	
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neposredno	plačilo	podizvajalcu.		

Plačila	podizvajalcem	se	izvedejo	v	rokih	in	na	enak	način	kot	velja	za	plačila	izvajalcu.	

Izvajalec	mora	med	izvajanjem	javnega	naročila	naročnika	obvestiti	o	morebitnih	spremembah	

informacij	 iz	 2.	 odstavka	 94.	 člena	 ZJN-3	 in	 poslati	 informacije	 o	 novih	 podizvajalcih,	 ki	 jih	

namerava	 naknadno	 vključiti	 v	 izvajanje,	 in	 sicer	 najkasneje	 v	 petih	 dneh	 po	 spremembi.	 V	

primeru	 vključitve	 novih	 podizvajalcev	 mora	 izvajalec	 skupaj	 z	 obvestilom	 posredovati	 tudi	

podatke	in	dokumente	iz	druge,	tretje	in	četrte	alineje	2.	odstavka	94.	člena	ZJN-3.	

Naročnik	 bo	 zavrnil	 vsakega	 podizvajalca,	 če	 zanj	 obstajajo	 razlogi	 za	 izključitev	 iz	 prvega,	

drugega	 ali	 četrtega	odstavka	75.	 člena	ZJN-3,	 razen	v	primeru	 iz	 tretjega	odstavka	75.	 člena	

ZJN-3,	 lahko	 pa	 zavrne	 vsakega	 podizvajalca	 tudi,	 če	 zanj	 obstajajo	 razlogi	 za	 izključitev	 iz	

šestega	 odstavka	 75.	 člena	 ZJN-3.	 Naročnik	 lahko	 zavrne	 predlog	 za	 zamenjavo	 podizvajalca	

oziroma	vključitev	novega	podizvajalca	 tudi,	če	bi	 to	 lahko	vplivalo	na	nemoteno	 izvajanje	ali	

dokončanje	 del	 in	 če	 novi	 podizvajalec	 ne	 izpolnjuje	 pogojev,	 ki	 jih	 je	 postavil	 naročnik	 v	

dokumentaciji	 v	 zvezi	 z	 oddajo	 javnega	 naročila.	 Naročnik	 bo	 o	 morebitni	 zavrnitvi	 novega	

podizvajalca	obvestiti	izvajalca	najpozneje	v	desetih	dneh	od	prejema	predloga.	

Če	 neposredno	 plačilo	 podizvajalcu	 ni	 obvezno	 v	 skladu	 s	 tem	 členom,	mora	 glavni	 izvajalec	

najpozneje	v	60	dneh	od	plačila	končnega	računa	oziroma	situacije	poslati	svojo	pisno	izjavo	in	

pisno	 izjavo	 podizvajalca,	 da	 je	 podizvajalec	 prejel	 plačilo	 za	 izvedene	 gradnje	 ali	 storitve	

oziroma	dobavljeno	blago,	neposredno	povezano	s	predmetom	javnega	naročila.	Nepredložitev	

izjave	 v	 roku	 je	 razlog	 za	 uvedbo	 prekrškovnega	 postopka	 zoper	 izvajalca	 pred	 Državno	

revizijsko	komisijo.	Poleg	globe	je	sankcija	tudi	izločitev		iz	postopkov	naročanja	za	predpisano	

obdobje.	

V.	OBVEZNOSTI	NAROČNIKA	

14.	člen	

Naročnik	se	obvezuje:	

• izvajalca	uvesti	v	delo	v	najkrajšem	možnem	času	po	začetku	veljavnosti	pogodbe;	
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• pred	 pričetkom	 del	 izvajalcu	 predati	 vsa	 pridobljena	 dovoljenja,	 tehnično	

dokumentacijo	v	kolikor	z	njo	razpolaga,	popise	del	oz.	specifikacijo	potrebnih	del	ter	

potrditi	predvideni	terminski	plan	izvajanja	del;	

• zagotavljal	dosegljivost	vodje	projekta	(v	rednem	delovnem	času)	za	odločanje	o	vseh	

vprašanjih	 in	 nejasnostih,	 ki	 odstopajo	 od	 razpisne	 dokumentacije	 oziroma,	 imajo	

lahko	za	posledico	spremembo	poteka	ali	roka	izvedbe	del;	

• sodelovati	 z	 izvajalcem	s	 ciljem,	da	 se	prevzete	obveznosti	 izvršijo	pravočasno	 in	 v	

obojestransko	zadovoljstvo;	

• dati	na	razpolago	izvajalcu	vso	dokumentacijo	in	informacije,	s	katerimi	razpolaga	in	

so	za	realizacijo	investicije	potrebne;	

• pravočasno	obveščati	 izvajalca	o	vseh	spremembah	in	novo	nastalih	situacijah,	ki	bi	

lahko	imele	vpliv	na	izvršitev	pogodbenih	obveznosti;	

• zagotoviti	strokovno	nadzorstvo	nad	gradnjo	v	skladu	z	veljavno	zakonodajo;	

• dokončana	 dela	 prevzeti	 po	 količini	 in	 kvaliteti	 najkasneje	 10	 dni	 po	 prejetju	

izvajalčevega	obvestila;	

• urediti	plačilne	obveze,	izhajajoč	iz	pogodbe.	

	
	

15.	člen	

Naročnik	mora	 izvajalcu	 omogočiti	 dostop	do	 vseh	delov	 gradbišča	 in	 razpolaganje	 z	 njimi	 v	

času	 veljavnosti	 pogodbe.	 Če	 izvajalec	 utrpi	 zamudo	 in/ali	 stroške,	 ki	 so	 posledica	 tega,	 da	

naročnik	 ni	 omogočil	 pravice	 do	 dostopa	 in	 razpolaganja	 v	 določenem	 času,	 je	 izvajalec	

upravičen	 do	 podaljšanja	 roka	 zaradi	 takšne	 zamude,	 če	 je	 prišlo	 ali	 bo	 prišlo	 do	 zakasnitve	

izvedbe	del	 in	plačila	vseh	stroškov	 in	 razumnih	koristi,	ki	morajo	biti	vključeni	v	pogodbeni	

ceni..	

VI.	OBVEZNOSTI	IZVAJALCA	

16.	člen	

V	zvezi	z	izvajanjem	del	po	tej	pogodbi	se	izvajalec	obvezuje:	

• izvršiti	 dela	 po	 projektih	 za	 izvedbo,	 opisih	 del	 in	 predračunu	 ter	 drugih	 pogojih	
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pogodbene	 dokumentacije	 solidno,	 kvalitetno	 in	 strokovno	 pravilno,	 s	 skrbnostjo	

dobrega	 gospodarja	 in	 strokovnjaka,	 v	 skladu	 z	 veljavnimi	 tehničnimi	 predpisi,	

standardi	in	gradbenimi	normativi;	

• ščititi	interese	naročnika;	

• pred	 pričetkom	 del	 prejeto	 dokumentacijo	 in	 zemljišče	 podrobno	 proučiti	 in	

naročnika	opozoriti	na	njene	pomanjkljivosti	ali	nejasnosti	ter	v	zvezi	s	tem	od	njega	

zahtevati	pisna	navodila;	

• pravočasno	opozoriti	naročnika	na	morebitne	ovire	pri	izvajanju	del;	

• omogočiti	 naročniku	 opravljanje	 strokovnega	 nadzorstva	 in	 ravnati	 po	 vsaki	

utemeljeni	zahtevi,	ki	jo	poda	naročnik	v	zvezi	s	strokovnim	nadzorstvom;	

• vgrajevati	 samo	 prvovrstne	 materiale	 v	 kvaliteti,	 predvideni	 s	 popisom	 del	 in	

tehničnimi	 specifikacijami,	 v	 nasprotnem	 primeru	 pa	 takoj	 na	 lastne	 stroške	

odstraniti	 z	 gradbišča	 neustrezen	material	 in/ali	 sanirati	 neustrezno	 izvedeno	delo	

na	način,	ki	bo	zadovoljil	pravila	stroke;	

• naročniku	 skladno	 z	 roki	 iz	 te	 pogodbe	 predati	 dokazilo	 o	 zanesljivosti	 objekta	 ter	

navodila	 za	 obratovanje	 in	 vzdrževanje	 objekta,	 dokazila	 (ateste)	 o	 vgrajenih	

materialih,	konstrukcijah	in	opremi;	

• za	 vse	 vgrajene	 materiale	 in	 opremo	 pred	 njihovo	 vgradnjo	 dostaviti	 naročniku	

oziroma	 odgovornemu	 nadzorniku	 v	 potrditev	 ustrezne	 vzorce	 skupaj	 z	 veljavno	

atestno	 dokumentacijo,	 za	 izvršena	 dela	 pa	 poročila	 pooblaščenih	 institucij	 o	

izvršenih	preiskavah,	o	izvršenih	meritvah;	

• v	primeru,	kadar	bo	naročnik	 to	zahteval,	pri	organizaciji,	ki	 jo	bo	določil	naročnik,	

naročiti	 potrebne	 preiskave	 (če	 bo	 dokazan	 sum	 o	 neustreznosti	 materiala	 ali	

izvedenih	del,	bo	stroške	takih	preiskav	nosil	izvajalec,	sicer	pa	naročnik);	

• organizirati	gradbišče,	urediti	dostopne	poti	in	deponije	na	gradbišču;	

• izvajati	dela	upoštevajoč	varnostne	ukrepe	na	gradbišču	v	smislu	predpisov	o	varstvu	

pri	 delu,	 protipožarnem	 varstvu,	 ukrepov	 za	 varovanje	 premoženja	 in	 zavarovanje	

gradbišča	ter	dostope	v	območju	gradbišča	in	sosednjih	objektov;	

• pred	 pričetkom	 del	 evidentirati	 nulto	 stanje	 zemljišč,	 dovoznih	 poti,	 vseh	 bližnjih	

objektih	in	druge	infrastrukture,	ki	bo	uporabljena	in	nato	po	končanih	delih	na	svoje	

stroške	povrniti	v	prvotno	stanje	(škoda	na	objektih,	infrastruktura,	…);	

• na	 svoje	 stroške	 vzdrževati	 začasne	 interne	 poti	 na	 gradbišču	 in	 očistiti	 javne	 ter	
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druge	poti	izven	gradbišča,	ki	jih	bo	kot	izvajalec	oz.	njegovi	podizvajalci	onesnažili	s	

svojimi	vozili	ali	deli;	

• na	 gradbišču	 z	 zavarovanjem	 in	 svojim	 ukrepi	 poskrbeti	 za	 varnost	 objekta	 in	 del,	

opreme,	 naprav	 in	 instalacij,	 delavcev,	mimoidočih,	 prometa,	 sosednjih	 objektov	 in	

neposredne	okolice,	kakor	tudi	označiti	gradbišča,	skladno	z	veljavno	zakonodajo;	

• pogodbena	dela	in	material	v	času	od	pričetka	gradnje	do	predaje	objekta	zavarovati	

za	 osnovni	 riziko	 zavarovanja	 gradbene	 dejavnosti	 in	 odgovornosti	 proti	 tretjim	

osebam	 pri	 svoji	 zavarovalnici	 skladno	 z	 določbami	 te	 pogodbe	 in	 razpisne	

dokumentacije;	

• od	začetka	izvajanja	del	do	dneva	izročitve	objekta	primerno	varovati	izvedena	dela,	

opremo	 in	 material	 pred	 okvarami,	 propadanjem	 in	 uničenjem	 ter	 vremenskimi	

vplivi;	

• na	lastne	stroške	pravočasno	priskrbel	vsa	potrebna	dovoljenja	za	prometne	zapore	

cest	in	izvedel	zapore	v	skladu	s	predpisi	in	navodili	naročnika;	

• na	lastne	stroške	in	pravočasno	priskrbel	vsa	potrebna	dovoljenja	za	trajno	deponijo	

materiala	od	izkopov,	v	skladu	z	veljavnimi	predpisi,	ter	na	lastne	stroške	poskrbel	za	

ureditev	varnosti,	organizacijo	in	ustrezno	označitev	in	zaščito	gradbišča;	

• v	skladu	z	veljavno	Uredbo	o	ravnanju	z	odpadki,	ki	nastanejo	pri	gradbenih	delih,	ki	

veljajo	za	tovrstne	gradnje,	upošteval	in	predložil	investitorju	vse	potrebne	dokaze	o	

hranjenju,	 prevzemu	 in	 oddaji	 gradbenih	 odpadkov	 pooblaščenemu	 zbiralcu	

gradbenih	 odpadkov	 ter	 prevzel	 vse	morebitne	 posledice	 zaradi	 neupoštevanja	 teh	

predpisov,	

• izvajati	 na	 lastne	 stroške	 redne	 odvoze	 vseh	 gradbenih	 odpadkov	 in	 ostalih	

materialov	 na	 organizirano	 deponijo	 ne	 glede	 na	 oddaljenost,	 razen	 kadar	 je	 v	

popisih	 del	 predvideno	 obračunavanje	 vseh	 ali	 dela	 stroškov	 odvoza	 odpadkov	

(izvajalec	mora	o	tem	voditi	evidenco,	ki	jo	predloži	naročniku	na	njegovo	zahtevo);	

• organizirati	in	plačati	finalno	čiščenje	po	končanih	delih,	če	pa	tega	ne	bo	storil,	lahko	

to	 stori	 naročnik	 brez	predhodnega	 obvestila	 na	 stroške	 izvajalca,	 te	 stroške	pa	bo	

naročnik	poračunal	pri	plačilu	končne	situacije;	

• izročiti	 naročniku	 jamstva	 za	 rokovno	 in	 dobro	 izvedbo	 del,	 jamstva	 za	 odpravo	

napak	v	garancijski	dobi	 ter	drugo	z	zakonom	zahtevano	dokumentacijo	za	 izvedbo	

tehničnega	pregleda;	
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• voditi	gradbeni	dnevnik	ter	drugo	gradbiščno	dokumentacijo;	

• zagotavljal	 stalno	 prisotnost	 tehničnega	 kadra	 na	 gradbišču	 v	 času	 izvajanja	 del	

(vodja	gradnje	ali	vodje	del);	

• zagotovil	 obvezno	 prisotnost	 vodje	 gradnje	 najmanj	 enkrat	 tedensko,	 na	 vseh	

operativnih	sestankih;	

• zagotovil	 prisotnost	 vodje	 gradnje	 na	 inšpekcijskih	 pregledih,	 strokovno	 tehničnih	

pregledih,	tehničnih	pregledih	in	pri	pridobivanju	uporabnega	dovoljenja;	

• kopijo	prijave	na	gradbišču	namestil	na	vidno	mesto;	

• seznaniti	vse	svoje	podizvajalce	z	razpisno	dokumentacijo	in	razpisnimi	pogoji;	

• izpolnjevati	vse	obveznosti	do	svojih	podizvajalcev	na	način	in	pogoji,	kot	izhajajo	iz	

te	pogodbe;	

• po	 končanju	 vseh	 pogodbenih	 del	 po	 projektni	 dokumentaciji,	 do	 popolne	

funkcionalnosti	zgrajeni	objekt,	predati	naročniku;	

• takoj	 po	 odpravi	 pomanjkljivosti	 pisno	 obvestiti	 naročnika,	 da	 so	 pomanjkljivosti	

odpravljene;	

• sodeloval	z	naročnikom	do	pridobitve	uporabnega	dovoljenja	 in	primopredaje	 ter	v	

času	garancijskih	rokov.		

• Obvezno	sodelovati	pri	kontrolah	na	terenu	s	strani	ministrstva	(MOP,	OU-SVRK)	in	

drugih	državnih	organov.		

• Za		SKLOP	1	izvajalec	del,	upravlja	čistilno	napravo	za	čas	poskusnega	obratovanja,	ki	

praviloma	 traja	 1	 leto.	 Šele	 po	 uspešno	 zaključenem	 poskusnem	 obratovanju	 in	

pridobljenem	uporabnem	dovoljenju	je	obseg	del	za	izvajalca	zaključen	

• doda	Občina	Lenart.	

Naročnik	 izhajajoč	 iz	 načel	 zagotavljanja	 konkurence,	 transparentnosti	 in	 enakopravne	

obravnave	 ponudnikov	 zahteva,	 da	 ponudnik	 v	 cenah	 na	 enoto	 upošteva	 in	 vključi	 skladno	 s		

pogoji	 razpisne	 	dokumentacije	 	 vse	pričakovane	 in	predvidene	 stroške	 in	 tudi	 stroške,	ki	 jih	v	

času	podajanja	ponudbe	ni	bilo	možno	natančno	predvideti,	so	pa	bili	ocenjeni,	oz.	predvideni	–	

predvidljivi		ter	jih	ponudnik	lahko	ocenil	vzrok	ali		tveganje	za	njihov	nastanek,	in	sicer:	

- stroške		pripravljalnih		del,		organizacije,		ureditve		in		varovanja		gradbišča		oz.	delovišča	

ter	postavitve	gradbiščne	table;	

- stroškov	 vseh	morebitnih	 rušitev	 z	 deli	 in	 odvozi	 obstoječe	 opreme	 vključno	 s	 stroški	
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odvozov,	rušitvenih	del	ter	stroški	trajnih	deponij	za	odstranjene	materiale;	

- stroški	 vseh	potrebni	 čiščenj,	 odstranitev	mulja,	 travne	 ruše,	 druge	 zarasti	 potrebno	 za	

pričetek	izvajanja	gradbenih	del;	

- stroški	 vseh	 tehničnih	 varovanj,	 da	 gradbena	 dela	 ne	 povzročajo	 in	 ogrožajo	 sosednjih	

zemljišč,	vodotoka	in	komunalnih	vodov;	

- stroške	vseh	popravil	na	komunalnih	vodih,	ki	morebiti	nastanejo	pri	 izvedbi	gradbenih	

del	 vključno	 s	 popravilom	 (po	 tehničnimi	 standardih)	 na	 poškodovanih	 komunalnih	

vodih	in	natančnim	geodetskim	posnetkom	in	označbo	poškodbe	na	komunalnem	vodu	–	

poškodbe	morajo	 biti	 javljene	 nosilcem	 infrastrukture	 in	 popravilo	 le	 teh	 pregledano	 s	

strani	upravljalcev	posamezne	infrastrukture;	

- stroške	nabave	 in	vgradnje	vsega	materiala	 in	opreme,	vključujoč	stroške	dvigal,	drugih	

specialnih	strojev	in	naprav,….	predvidenih	za	vgradnjo	in	montažo,	kot	tudi	stroške	vseh	

odvozov	 in	deponij	odstranjenih	materialov,	 tamponov,	 starih	komunalnih	vodov,	delov	

čistilne	naprave,		elementov	na	infrastrukturi,	varnostnih	ograj,…	

- izdelavo	ali	najem	in	koriščenje,	montažo	in	demontažo	vseh	delovnih	ter	zaščitnih	odrov,	

ograj	ter	izdelavo	izkopov,	 	 izvrtin,	prebojev,	žlebov	in	utorov	ipd	 	potrebnih	za	izvedbo	

pogodbenih	del	ipd.,	skratka	vseh	spremljajočih	del	pri	izvedbi	gradbenih	del	tega	javnega	

naročila	

- stroške	prevozov,	raztovarjanja	in	skladiščenja	na	gradbišču	oz.	delovišču	ter	notranjega	

transporta	na	gradbišču,	

- stroške	 zaključnih	 del	 na	 gradbišču	 oz.	 delovišču	 z	 odvozom	 odvečnega	 materiala	 in	

stroške	vzpostavitve	prvotnega	stanja,	kjer	bo	to	potrebno,	

- stroške	 zavarovanja	 gradbišča	 oz.	 delovišča,	 delavcev	 ter	 materiala	 na	 gradbišču	 oz.	

delovišču	v	času	izvajanja	del,	zavarovanja	za	morebitne	škode	do	tretjih	oseb	in	objektov	

od	 začetka	 del	 do	 predaje	 objekta	 naročniku.	 Zavarovanje	 mora	 biti	 izvršeno	 pri	

pooblaščeni	zavarovalni	družbi,	

- stroške	vzdrževanja	začasnih	internih	poti	na	gradbišču	oz.	delovišču	in	stroške	čiščenja	

javnih	ter	drugih	poti	in	okolja	izven	gradbišča	oz.	delovišča,	ki	jih	bo	onesnažil	s	svojimi	

vozili	ali	deli	izvajalec	ali	njegov	podizvajalec,	

- stroške	elaboratov,	soglasij,	materialni	stroški	prometnih	zapor,	prometnih	preusmeritev	

in	podobnih	stroškov,	
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- stroške	čiščenja	opreme	 in	 tistega	dela	objekta,	ki	ga	 je	ponudnik	uporabljal	pri	 izvedbi	

del,	vse	do	primopredaje	 izvedenih	del	naročniku,	še	posebej	sprotno	čiščenje	obstoječe	

cestne	infrastrukture,	ki	se	bo	uporabljala	kot	transportna	pot,	

- stroške	električne	energije,	vode	in	morebitne	ostale	materialne	stroške	v	času	izvajanja	

del	vključno	s	stroški	prečrpavanja,	zadrževanja	in	odstranjevanja	dotoka	odpadnega	

blata	na	čistilno	napravo,	

- izvajalec	mora	dela	izvesti	tako,	da	bo	zagotovljeno	kontinuirano	delovanje	kanalizacije	iz	

aglomeracije	s	katere	priteka	odpadna	voda	na	čistilno	napravo	ter	odgovarja	za	morebiti	

povzročeno	škodo	iz	naslova		dviga	nivoja	kanalizacije	v	času	gradnje	kot	posledica	

ukrepov	in	del	na	gradbišču,	

- stroške	 	 za	 	 popravilo	 	 morebitnih	 	 škod,	 	 ki	 	 bi	 	 jih	 	 povzročil	 	 izvajalec	 	 ali	 	 njegov	

podizvajalec,	 na	 objektu	 kot	 celoti	 oz.	 delu	 objekta,	 opremi,	 dovoznih	 cestah,	 zunanjem	

okolju,	komunalnih	vodih	in	priključkih	ter	na	sosednjih	objektih,	

- stroške	 	 vseh	 	 predpisanih	 	 kontrol	 	 materialov,	 	 atestov	 	 in	 	 garancij	 	 za	 	 vgrajene	

materiale,	stroške	nostrifikacije	in	meritev	pooblaščenih	institucij,	potrebnih	za	uspešno	

primopredajo	del,	pri	čemer	morajo	biti	dokumenti	obvezno	prevedeni	v	slovenščino	 in	

nostrificirani	od	pooblaščene	institucije	v	RS,	

- stroške	 v	 zvezi	 z	 odvozom	 odvečnega	 materiala,	 opreme	 ipd.,	 ne	 glede	 na	 oddaljenost	

deponije	od	gradbišča,	

- stroške	eventualno	potrebnih	cestnih	zapor,	

- stroške	navodil	za	obratovanje	in	vzdrževanje,	

- stroške	zavarovanj,	

- zaključna	 dela	 in	 odvoz	 odvečnih	 materialov	 ob	 zaključku,	 čiščenje	 objekta,	 čiščenje	

okolice	ipd.,	

- stroške	načrtov,	elaboratov	in	predpisanih	ukrepov	varnosti	in	zdravja	pri	delu	in	varstva	

pred	 požarom,	 ki	 jih	 mora	 izvajalec	 obvezno	 upoštevati	 (izvajalec	 pridobi	 in	 plača	

ustrezno	potrebne	elaborate	(varnostni	načrt,	ipd…)	in	koordinatorja	za	varnost	in	

zdravje	pri	delu,	varstvo	pred	požarom	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	(Uradni	list	RS,	
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št.	43/18	in	59/19),	

- stroške	 izobraževanja	 kadra	naročnika	 za	upravljanje	 rekonstruirane	 čistilne	naprave	v	

obdobju	šestih	mesecev	po	zagonu	čistilne	naprave,	

- druge	nenavedene	in	nepredvidene	stroške	ki	bi	jih	dober	strokovnjak/dober	gospodar	v	

takšnem	 poslu	 moral	 in	 mogel	 predvideti	 -	 	 vsi	 ostali	 stroški,	 potrebni	 za	 izvedbo	

predmeta	pogodbe,	

- izvajalec	 je	 dolžan	upravljati	 čistilno	napravo	 še	 eno	 leto	po	pridobitvi	 pravnomočnega	

uporabnega	 dovoljenja	 na	 svoje	 stroške,	 v	 teh	 stroških	 so	 zajeti	 (	 električna	 energija,	

voda,	monitoring,	osebje,	odvoz	blata,	telekomunikacijski	stroški,	zaščitna	oprema	osebja,	

flokulanti,	 itd.	 	 V	 tem	 obdobju	 mora	 izvajalec	 upravljati	 čistilno	 napravo	 na	 način	 da	

sočasno	uvaja	v	delo	in	upravljanja	upravljavca	po	izbiri	naročnika,	ki	bo	čistilno	napravo	

upravljal	in	vzdrževal	v	prihodnje.		

	
	

17.	člen	

Če	 izvajalca	 predstavlja	 združenje	 dveh	 ali	 več	 pravnih	 oseb(skupna	 ponudba),	 se	 te	 osebe	

štejejo	za	solidarno	odgovorne	naročniku	za	izvajanje	pogodbe.	

VII.	STROKOVNI	NADZOR	

18.	člen	

Za	nadzornika	je	imenovan	Drago	Štrafela	in	Tomaž	Štrafela,	Štraf	d.o.o.	.	

Izvajalec	imenuje	za	vodjo	gradnje	:	………………………………………………..	

Za	 naročnikovega	 pooblaščenca	 in	 skrbnika	 te	 pogodbe	 se	 imenuje	 Andrej	 Rojs	 in	 Avgust	

Zavernik	oba	Občinska	uprava	Občine	Lenart.	

Nadzornik	ima	pooblastilo	naročnika,	da	v	njegovem	imenu	nadzoruje	izvedbo	del.	

Nadzornik	bo	gradbeni	dnevnik	in	knjigo	obračunskih	izmer,	kadar	je	ta	zahtevana,	pregledoval	

in	potrjeval	sproti	in	veljavno	sprejemal	obvestila	in	odločitve	izvajalca	ter	obveščal	naročnika.	
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VIII.	VODJA	GRADNJE	

19.	člen	

Izvajalec	za	svojega	pooblaščenca	(zastopnika)	po	tej	pogodbi	imenuje	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	,	

ki	ga	na	gradbišču	zastopa	kot	vodja	gradnje.	

Vodja	 	 gradnje	 	 skrbi,	 da	bo	 gradbiščna	dokumentacija	 tekoče	 vodena	 in	 stalno	na	 razpolago	

naročniku	in	nadzoriku	ter	veljavno	spremljal	njihova	obvestila.	

Izvajalec	ne	sme	zamenjati	vodje	gradnje	brez	predhodnega	soglasja	naročnika.	

IX.	PRAVICE	POGODBENIH	STRANK	

20.	člen	

Če	naročnik	ugotovi,	da	uporabljen	material	ne	ustreza	tehničnim	predpisom,	ga	lahko	zavrne	

in	 prepove	 njegovo	 uporabo.	 V	 primeru	 spora	 o	 kvaliteti	 je	 veljaven	 izvid	 Zavoda	 za	

gradbeništvo	iz	Ljubljane.	

Stroške	 izvida	 založi	 predhodno	 naročnik,	 dokončno	 pa	 jih	 plača	 tista	 pogodbena	 stranka,	

katere	mnenje	ovrže	izvid	zavoda.	

21.	člen	

Izvajalec	 ima	 pravico,	 da	med	 izvajanjem	 del	 zahteva	 od	 naročnika	 potrebna	 pojasnila	 glede	

projektne	dokumentacije,	tehničnih	pogojev,	vrste	materiala	in	načina	izvrševanja	del.	

Če	 izvajalec	 ne	 dobi	 pravočasno	 od	 naročnika	 zahtevanih	 podatkov	 in	 bi	 zaradi	 tega	 lahko	

prišlo	 do	 zastoja	 pri	 delu,	 je	 izvajalec	 pooblaščen	 nadaljevati	 delo	 po	 lastnem	 preudarku	

strokovno	pravilno	in	brez	podatkov,	v	kolikor	je	to	mogoče.	Če	ta	dela	ne	bodo	izvedena	tako,	

kot	je	s	pogodbo	predvideno,	naročnik	nima	pravice	do	reklamacije.	V	nasprotnem	primeru	pa	

ima	izvajalec	pravico	do	ustreznega	podaljšanja	roka.	

22.	člen	
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Če	je	potrebno	izvršiti	nujna	nepredvidena	dela,	da	se	prepreči	večja	škoda,	 lahko	izvajalec	ta	

dela	sam	opravi,	mora	pa	o	tem	nemudoma	obvestiti	nadzornika	in	naročnika.	

X.	ROKI	IZVAJANJA	DEL	

23.	člen	

Izvajalec	se	zavezuje,	da	bo	s	pogodbenimi	deli	začel,	ko	ga	bo	naročnik	uvedel	v	delo	in	da	bo	

pogodbena	 dela	 dokončal	 v	 skladu	 s	 terminskim	 planom	 v	 300.	 dneh	 po	 sklenitvi	 pogodbe,	

najkasneje	do	30.	6.	2022	(sklop	4	pa	v	270.	dneh	oz	najkasneje	do	30.3.2022).	

Rok	iz	predhodnega	odstavka	je	bistvena	sestavina	te	pogodbe.	

Izvajalec	se	obvezuje,	da	bo	po	potrebi	izvajal	dela	tudi	izven	normalnega	delovnega	časa,	ne	da	

bi	za	to	zahteval	dodatna	plačila.	

Izvajalec	 je	 dolžan	 v	 roku	 8	 dni	 od	 podpisa	 izdelati	 natančen	 terminski	 plan	 dinamike	

napredovanja	del.	

Naročnik	 si	 pridržuje	 pravico	 spreminjati	 dinamiko	 izvajanja	 del	 v	 okviru	 zagotovljenih	

sredstev.	

Če	izvajalec	z	deli	ne	začne	v	pogodbenem	ali	naknadno	določenem	roku	ali	če	bistveno	zamuja	

z	 izvedbo	 vseh	 ali	 posameznih	 del,	 sme	 naročnik	 ta	 dela	 v	 celoti	 ali	 delno	 oddati	 drugemu	

izvajalcu,	 na	 stroške	 izvajalca	 iz	 te	 pogodbe.	 Naročnik	 o	 tem	 in	 o	 dogovorjeni	 ceni	 za	

nadomestno	izvedbo	del	predhodno	obvesti	izvajalca.	

Rok	dokončanja	del	pomeni	uspešno	izveden	končni	tehnični	pregled,	vključno	z	odpravo	vseh	

pomanjkljivosti,	 ugotovljenih	 pri	 končnem	 tehničnem	 pregledu	 in	 kvalitetnem	 pregledu	 ter	

izročitev	vse	potrebne	dokumentacije.	

24.	člen	

Izvajalec	ima	pravico	zahtevati	podaljšanje	roka	za	izvajanje	del:	
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• zaradi	dodatno	naročenih	ali	spremenjenih	del,	izvedenih	po	pisni	zahtevi	naročnika	

in	

• zaradi	 ravnanja	 tretjih	 oseb	 ali	 naročnika,	 ki	 onemogočajo	 izvedbo	 del	 in	 ki	 niso	

posledica	ravnanja	izvajalca.	

Na	nastop	in	prenehanje	okoliščin,	ki	po	tej	pogodbi	lahko	vplivajo	na	spremembo	rokov,	mora	

izvajalec	 opozoriti	 naročnika	 pisno	 in	 jih	 v	 roku	 2	 delovnih	 dni	 po	 seznanitvi	 z	 njimi	

evidentirati	v	gradbenem	dnevniku.	

V	 primeru	 podaljšanja	 roka	 dokončanja	 del	 mora	 izvajalec	 naročniku	 predložiti	 ustrezno	

podaljšanje	veljavnosti	zavarovanja	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti.	

Izvajalec	 lahko	predlaga	skrajšanje	 roka	za	 izvajanje	del,	 če	bistveno	hitreje	napreduje	z	deli,	

kot	je	predvideno	v	pogodbi.	

V	 obeh	 primerih	 se	 sklene	 dodatek	 k	 pogodbi.	 Izvajalec	 mora	 v	 obeh	 primerih	 nasloviti	 na	

naročnika	 obrazloženo	 vlogo	 za	 spremembo	 dinamike	 izvajanja	 del	 in	 spremembo	 končnega	

roka	izvedbe	del,	kar	mora	potrditi	tudi	odgovorni	nadzornik.	

Pogodbeni	 stranki	 soglašata,	da	 izključujeta	vremenske	 razmere	 (ne	pa	npr.	naravne	nesreče	

kot	posledice	vremenskih	ujm)	kot	razlog	za	podaljšanje	roka	 izvedbe,	razen	v	primeru,	ko	 je	

zaradi	slabih	vremenskih	razmer	dejansko	onemogočeno	izvajanje	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	 naročnik	 in	 nadzorni	 inženir,	 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	

prvega	odstavka	tega	člena.	

V	 primeru,	 da	 bi	 prišlo	 do	 kakršnekoli	 prekinitve	 del,	 bodisi	 z	 ukrepom	 ali	 odločbo	 s	 strani	

pristojnih	 organov,	 bodisi	 s	 strani	 tretjih	 oseb,	 ki	 niso	 pod	 kontrolo	 naročnika,	 in	 bi	 takšna	

prekinitev	trajala	do	30	dni,	sta	pogodbeni	stranki	soglasni,	da	izvajalec	ne	bo	imel	pravice	do	
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plačila	 kakršnihkoli	 dodatnih	 stroškov,	 niti	 pravice	 do	 povračila	 kakršnekoli	 škode	 zaradi	

takšne	prekinitve,	bodisi	iz	naslova	izgubljenega	dobička	ali	kakšnega	drugega	naslova,	ima	le	

pravico	 do	 podaljšanja	 roka	 izvedbe	 za	 čas	 prekinitve,	 po	 postopku	 iz	 prvega	 odstavka	 tega	

člena.	 Spremembo	 pogodbe	 za	 podaljšanje	 roka	 se	 lahko	 predlaga	 najkasneje	 15	 dni	 pred	

iztekom	rokov	opredeljenih	s	to	pogodbo.	Skrajšanje	roka	lahko	izvajalec	zahteva	kadarkoli.	

XI.	POGODBENA	KAZEN	

25.	člen	

Če	se	izvajalec	po	svoji	krivdi	pri	izvedbi	del	ne	drži	dogovorjenih	rokov,	sme	naročnik	za	vsak	

dan	zamude	zahtevati	plačilo	pogodbene	kazni	v	višini	1	promila	od	vrednosti	pogodbenih	del	

brez	DDV,	vendar	skupaj	ne	več	kot	10%	celotne	pogodbene	vrednosti	brez	DDV.	

Pogodbena	kazen	se	obračuna	pri	končnem	obračunu.	

Če	je	zaradi	zamude	izvajalca	z	izvedbo	del,	naročniku	povzročena	škoda,	ki	presega	vrednost	

pogodbene	kazni,	ima	naročnik	pravico	do	povrnitve	vse	škode	nad	zneskom	pogodbene	kazni.	

Povračilo	 tako	 nastale	 škode	 bo	 naročnik	 uveljavljal	 po	 splošnih	 načelih	 odškodninske	

odgovornosti,	neodvisno	od	uveljavljanja	pogodbene	kazni.	

XII.	PREVZEM	DEL	

26.	člen	

Izvajalec	je	dolžan	datum	dokončanja	del	vpisati	v	gradbeni	dnevnik	in	naročnika	takoj	pozvati	

na	prevzem	del.	

Naročnik	je	dolžan	v	najkrajšem	možnem	času	po	obvestilu	izvajalca	in	začeti	s	postopkom	za	

izvedbo	 tehničnega	 pregleda.	 Za	 dan	 uspešnega	 zaključka	 del	 se	 šteje	 dan,	 ko	 je	 uspešno	

opravljen	tehnični	pregled	in	pridobljeno	uporabno	dovoljenje.	

O	 dokončanju	 in	 prevzemu	 del	 sestavijo	 pooblaščeni	 predstavniki	 obeh	 pogodbenih	 strank	

primopredajni	zapisnik,	v	katerem	natančno	ugotovijo	predvsem:	
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• ali	izvedena	dela	ustrezajo	določilom	te	pogodbe,	veljavnim	zakonskim	predpisom	in	

pravilom	stroke,	

• datume	začetka	in	končanja	del	in	datum	prevzema	del,	

• kakovost	izvedenih	del	in	pripombe	naročnika	v	zvezi	z	njo,	

• morebitna	 odprta,	med	 predstavniki	 pogodbenih	 strank	 sporna	 vprašanja	 tehnične	

narave,	

• končna	vrednost	opravljenih	del	(definirati	vrednost	del	po	pogodbi,	več	in	manj	del	

–	prikazati	shematsko	v	tabeli),	

• pregled	predane	dokumentacije	s	strani	izvajalca,	

• posebej	se	navede	tudi	morebitna	zamuda	in	odgovornost	zanjo,	

• vrednost	zahtevka	iz	naslova	povzročene	kazni	in	škode	zaradi	zamude,	

• 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.	

	

Če	 se	 naročnik	 v	 roku	 8	 dni	 ne	 odzove	 pozivu	 izvajalca	 naj	 prevzame	 dela,	 sestavi	 izvajalec	

prevzemni	zapisnik	v	njegovi	odsotnosti.	V	tem	primeru	z	dnem	izročitve	zapisnika	naročniku	

nastopijo	pravne	posledice	povezane	z	izročitvijo	in	prevzemom	del.	

Pogodbeni	 stranki	 sta	 sporazumni,	 da	 takoj	 po	 uspešnem	 prevzemu	 vseh	 del	 iz	 te	 pogodbe	

začneta	 z	 izdelavo	 končnega	 obračuna,	 ki	 ga	 izdelata	 v	 najkrajšem	možnem	 času,	 vendar	 ne	

pozneje	kot	v	10	dneh	od	dneva	uspešnega	prevzema	del.	

Če	 katerakoli	 od	 pogodbenih	 strank	 brez	 utemeljenega	 razloga	 ne	 želi	 in	 ne	 sodeluje	 pri	

izdelavi	končnega	obračuna,	ga	sme	izdelati	druga	pogodbena	stranka	v	njegovi	odsotnosti.	

Ob	 končni	 primopredaji	 del	 mora	 izvajalec	 naročniku	 izročiti	 vso	 dokumentacijo	 v	 zvezi	 z	

investicijo	in	vso	dokumentacijo,	ki	je	bila	zahtevana	v	postopku	javnega	razpisa.	

XIII.	ODPRAVA	NAPAK	OZIROMA	POMANJKJIVOSTI	TER	GARANCIJSKA	DOBA	

27.	člen	
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Izvajalec	odgovarja	za	morebitne	napake	v	izdelavi	objekta	po	tej	pogodbi,	ki	zadevajo	njegovo	

solidnost	5	let,	za	kakovost	izvedenih	del	5	let	od	sprejema	in	izročitve	objekta	ali	del	oziroma	

od	dneva	uporabe.	Za	opremo,	ki	jo	je	izvajalec	vgradil	pa	velja	glede	vsebine	in	roka	garancija	

proizvajalca.	

Garancijski	roki	začnejo	teči	z	dnem	končnega	zapisniškega	prevzema	pogodbenih	del	in	ko	so	

odpravljene	vse	napake	in	manjkajoča	dela.	

Morebitne	 skrite	 napake	 se	 obravnavajo	 v	 skladu	 z	 določili	 zakon,	 ki	 ureja	 obligacijska	

razmerja.	Za	zamenjane	dele	in	izvedena	dela	v	garancijski	dobi	prične	teči	nov	garancijski	rok	

z	dnem	prevzema.	

Garancija	 je	 vezana	 na	 normalne	 pogoje	 uporabe	 in	 primerno	 ter	 strokovno	 vzdrževanje.	 V	

primeru,	da	se	v	garancijski	dobi	pojavi	napaka	zaradi	nesolidnega	dela	ali	materiala,	 jo	mora	

izvajalec	odpraviti	na	svoje	stroške	v	primernem	roku,	potem	ko	ga	naročnik	obvesti	o	nastali	

napaki.	

Napake	 oziroma	 pomanjkljivosti	 izvedbe,	 ki	 jih	 ugotovi	 naročnik	 med	 izvajanjem	 ali	 pri	

prevzemu	del	oziroma	v	garancijskem	roku,	mora	 izvajalec	odpraviti	 takoj	oziroma	v	roku,	ki	

ga	 določi	 naročnik.	 Če	 pogodbeni	 stranki	 s	 primopredajnim	 zapisnikom	 ugotovita,	 da	 mora	

izvajalec	 določena	 dela	 dokončati,	 popraviti	 ali	 jih	 takoj	 ponovno	 izvesti,	 ali	 če	 izvajalec	 v	

primernem	roku	ne	odstrani	napake	 in	 se	 z	naročnikom	ne	dogovori	 za	nov	 rok	odstranitve,	

lahko	naročnik	odstranitev	napake	poveri	drugemu	izvajalcu	na	stroške	izvajalca	iz	te	pogodbe	

s	 pribitkom	 vseh	 stroškov,	 ki	 jih	 je	 utrpel	 naročnik	 (kot	 dober	 gospodar).	 Naročnik	 si	 v	 tem	

primeru	 zaračuna	 v	 breme	 izvajalca	 3	 %	 pribitek	 na	 vrednost	 teh	 del	 za	 kritje	 svojih	

manipulativnih	stroškov.	

Če	gre	za	bistveno	napako,	ki	vpliva	na	rabo	objekta,	in	je	bila	povzročena	po	krivdi	izvajalca	ali	

njegovih	podizvajalcev	ali	kooperantov,	 je	 izvajalec	dolžan	naročniku	nadomestiti	vso	nastalo	

škodo	zaradi	neobratovanja	objekta	za	čas	do	vzpostavitve	funkcionalnega	stanja.	

XIV.	JAMSTVA	IN	ZAVAROVANJA	
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28.	člen	

ZAVAROVANJE	ZA	DOBRO	IZVEDBO	(za	vsak	sklop	posebej)	

Instrument	zavarovanja:	Bančna	garancija	ali	enakovredno	kavcijsko	zavarovanje	

Višina	zavarovanja:	10%	pogodbene	vrednosti	z	DDV	

Čas	veljavnosti:	najmanj	30	dni	po	poteku	pridobitve	uporabnega	dovoljenja,	za	SKLOP1	pa	30	

dni		po	uspešno	zaključenem	poskusnem	obratovanju	in	pridobitvi	uporabnega	dovoljenja.	

Izvajalec	 mora	 najpozneje	 v	 petnajstih	 dneh	 od	 sklenitve	 pogodbe	 kot	 pogoj	 za	 veljavnost	

pogodbe	 izročiti	 naročniku	 zavarovanje	 za	 dobro	 izvedbo	 pogodbenih	 obveznosti,	 v	

nasprotnem	primeru	lahko	naročnik	odstopi	od	pogodbe.	

Zavarovanje	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti	naročnik	unovči	za	vse	primere	kršitev	

obveznosti	 izvajalca	 iz	 te	 pogodbe,	 vezanih	 na	 izvajanje	 pogodbe,	 pri	 čemer	 v	 zvezi	 z	 višino	

unovčitve	upošteva	naravo	in	obseg	kršitve	pogodbenih	obveznosti.	

29.	člen	

ZAVAROVANJE	ODGOVORNOSTI	

Višina	zavarovanja:	200.000,00	EUR.	

Izvajalec	 mora	 imeti	 zavarovano	 odgovornost	 za	 dejavnost,	 ki	 je	 predmet	 javnega	 naročila,	

skladno	z	gradbeno	zakonodajo.	

30.	člen	

ZAVAROVANJE	ZA	ODPRAVO	NAPAK	

Instrument	zavarovanja:	Bančna	garancija	ali	enakovredno	kavcijsko	zavarovanje	

Višina	zavarovanja:	5%	pogodbene	vrednosti	z	DDV	

Čas	veljavnosti:	5	let	po	zaključku	del.	
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Izvajalec	 je	 dolžan	 ob	primopredaji	 izvedenih	 del	 predložiti	 zavarovanje	 za	 odpravo	napak	 v	

garancijskem	roku,	sicer	se	bo	štelo,	da	javno	naročilo	ni	uspešno	izvedeno,	naročnik	pa	lahko	

unovči	zavarovanje	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti.	

Zavarovanje	za	odpravo	napak	naročnik	unovči	za	vse	primere	kršitev	obveznosti	izvajalca	iz	te	

pogodbe,	 vezanih	 na	 odpravo	 napak	 v	 garancijski	 dobi,	 pri	 čemer	 v	 zvezi	 z	 višino	 unovčitve	

upošteva	naravo	in	obseg	kršitve	pogodbenih	obveznosti.	

XV.	ODSTOP	OD	POGODBE	

31.	člen	

Če	pride	do	prekinitve	del	oziroma	do	razdrtja	pogodbe	po	krivdi	ene	od	pogodbenih	strank,	

nosi	 nastale	 stroške	 tista	 pogodbena	 stranka,	 ki	 je	 povzročila	 prekinitev	 dela	 ali	 razdrtje	

pogodbe.	

Naročnik	ima	pravico	odstopiti	od	pogodbe	kadarkoli,	brez	posledic	za	naročnika,	če:	

• pride	izvajalec	v	takšno	finančno	situacijo,	ki	bi	mu	onemogočila	izvedbo	pogodbenih	

obveznosti;	

• izvajalec	 po	 svoji	 krivdi	 v	 roku	 14	 dni	 od	 veljavnosti	 pogodbe	 in	 uvedbe	 v	 delo	 ne	

prične	z	delom;	

• izvajalec	po	svoji	krivdi	kasni	z	deli	po	faznih	rokih	iz	potrjenega	terminskega	plana	

del	 več	 kot	 30	 dni,	 oziroma	 če	 ne	 dosega	 pogodbeno	 dogovorjene	 kvalitete	 in	

standardov	 in	 je	ne	more	vzpostaviti	niti	v	naknadno	dogovorjenem	roku,	ki	mu	ga	

določi	naročnik.	

Med	 veljavnostjo	 pogodbe	 o	 izvedbi	 javnega	 naročila	 lahko	 naročnik	 ne	 glede	 na	 določbe	

zakona,	ki	ureja	obligacijska	razmerja,	odstopi	od	pogodbe	v	naslednjih	okoliščinah:	

• javno	 naročilo	 je	 bilo	 bistveno	 spremenjeno,	 kar	 terja	 nov	 postopek	 javnega	

naročanja;	

• v	času	oddaje	javnega	naročila	je	bil	izvajalec	v	enem	od	položajev,	zaradi	katerega	bi	

ga	 naročnik	 moral	 izključiti	 iz	 postopka	 javnega	 naročanja,	 pa	 s	 tem	 dejstvom	
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naročnik	ni	bil	seznanjen	v	postopku	javnega	naročanja;	

• zaradi	hudih	kršitev	obveznosti	iz	PEU,	PDEU	in	tega	zakona,	ki	jih	je	po	postopku	v	

skladu	 z	 258.	 členom	 PDEU	 ugotovilo	 Sodišče	 Evropske	 unije,	 javno	 naročilo	 ne	 bi	

smelo	biti	oddano	izvajalcu.	

Odstop	od	pogodbe	učinkuje	z	dnem,	ko	izvajalec	prejme	pisno	izjavo	naročnika	o	odstopu.	

Naročnik	bo	 istočasno	z	odstopom	od	pogodbe	pričel	s	postopki	za	unovčenje	zavarovanja	za	

dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti.	

XVI.	SOCIALNA	KLAVZULA	IN	RAZVEZNI	POGOJ	

32.	člen	

Ta	 pogodba	 je	 sklenjena	 pod	 razveznim	 pogojem,	 ki	 se	 izpolni	 v	 primeru	 ene	 od	 naslednjih	

okoliščin:	

-	 če	 bo	 naročnik	 seznanjen,	 da	 je	 sodišče	 s	 pravnomočno	 odločitvijo	 ugotovilo	 kršitev	

obveznosti	delovne,	okoljske	ali	socialne	zakonodaje	s	strani	izvajalca	ali	podizvajalca	ali	

-	 če	bo	naročnik	seznanjen,	da	 je	pristojni	državni	organ	pri	 izvajalcu	ali	podizvajalcu	v	

času	izvajanja	pogodbe	ugotovil	najmanj	dve	kršitvi	v	zvezi	s	plačilom	za	delo,	delovnim	časom,	

počitki,	 opravljanjem	 dela	 na	 podlagi	 pogodb	 civilnega	 prava	 kljub	 obstoju	 elementov	

delovnega	razmerja	ali	v	zvezi	z	zaposlovanjem	na	črno	in	za	kateri	mu	je	bila	s	pravnomočno	

odločitvijo	ali	več	pravnomočnimi	odločitvami	izrečena	globa	za	prekršek	in	pod	pogojem,	da	je	

od	seznanitve	s	kršitvijo	in	do	izteka	veljavnosti	pogodbe	še	najmanj	šest	mesecev	oziroma	če	

izvajalec	 nastopa	 s	 podizvajalcem	 pa	 tudi,	 če	 zaradi	 ugotovljene	 kršitve	 pri	 podizvajalcu	

izvajalec	ne	nadomesti	 ali	 zamenja	 tega	podizvajalca,	na	način	določen	v	 skladu	s	94.	 členom	

ZJN-3	in	določili	te	pogodbe	v	roku	30	dni	od	seznanitve	s	kršitvijo.	

V	 primeru	 izpolnitve	 okoliščine	 in	 pogojev	 iz	 prejšnjega	 odstavka	 se	 šteje,	 da	 je	 pogodba	

razvezana	z	dnem	sklenitve	nove	pogodbe	o	izvedbi	javnega	naročila	za	predmetno	naročilo.	O	

datumu	sklenitve	nove	pogodbe	bo	naročnik	obvestil	izvajalca.		

Če	naročnik	v	roku	30	dni	od	seznanitve	s	kršitvijo	ne	začne	novega	postopka	javnega	naročila,	

se	šteje,	da	je	pogodba	razvezana	trideseti	dan	od	seznanitve	s	kršitvijo.	
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XVII.	ZAVAROVANJE	DEL,	MATERIALA	IN	OPREME	

33.	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.	

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	 ne	 odgovarja	 za	 škodo,	 ki	 jo	 povzročijo	 na	 gradbišču	 drugi	 izvajalci,	 ki	 so	 v	

neposrednem	pogodbenem	odnosu	z	naročnikom.	

Izvajalec	se	odpoveduje	zahtevkom	iz	naslova	organizacije	gradbišča	 in	metodologije	dela	pri	

sočasni	 izvedbi	 z	 drugimi	 izvajalci,	 ki	 izvajajo	 dela	 morebiti	 za	 naročnika	 ali	 drugega	

investitorja	znotraj	območja	investicije.	

XVIII.	REŠEVANJE	SPOROV	

34.	člen	

Morebitne	 spore	 v	 zvezi	 z	 izvajanjem	 te	 pogodbe	 bosta	 pogodbeni	 stranki	 skušali	 rešiti	

sporazumno	v	skladu	s	pogodbo.		

Pogodbeni	 stranki	 lahko	 za	 razreševanje	 spora	 imenujeta	 komisijo	 za	 reševanje	 sporov,	 ki	 je	

sestavljena	 iz	 dveh	 članov	 in	 predsednika.	 Vsaka	 pogodbena	 stranka	 imenuje	 v	 komisijo	

svojega	člana,	predsednika	pa	imenujeta	v	soglasju.	
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	Če	spornega	vprašanja	ne	bo	možno	rešiti	sporazumno,	lahko	vsaka	pogodbena	stranka	sproži	

spor	pri	stvarno	pristojnem	sodišču	po	sedežu	naročnika.	

XIX.	PROTIKORUPCIJSKA	DOLOČBA	

35.	člen	

V	primeru,	da	se	ugotovi,	da	je	pri	izvedbi	javnega	naročila,	na	podlagi	katerega	je	podpisana	ta	

pogodba	 ali	 pri	 izvajanju	 te	 pogodbe	 kdo	 v	 imenu	 ali	 na	 račun	 druge	 pogodbene	 stranke,	

predstavniku	ali	posredniku	naročnika	ali	drugega	organa	ali	organizacije	 iz	 javnega	sektorja	

obljubil,	ponudil	ali	dal	kakšno	nedovoljeno	korist	za	pridobitev	tega	posla	ali	za	sklenitev	tega	

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	ta	pogodba	nična.	

Naročnik	bo	v	primeru	ugotovitve	o	domnevnem	obstoju	dejanskega	stanja	iz	prvega	odstavka	

tega	člena	ali	obvestila	Komisije	za	preprečevanje	korupcije	ali	drugih	organov,	glede	njegovega	

domnevnega	nastanka,	pričel	z	ugotavljanjem	pogojev	ničnosti	dodatka	iz	prejšnjega	odstavka	

tega	člena	oziroma	z	drugimi	ukrepi	v	skladu	s	predpisi	Republike	Slovenije.	

XX.	REVIZIJSKA	SLED	

36.	člen	

Vsa	 dokumentacija,	 povezana	 z	 izvedbo	 projekta,	 mora	 biti	 hranjena	 na	 način,	 da	 zagotavlja	

revizijsko	sled	izvedbe	projekta.	

Izvajalec	 je	 vso	 dokumentacijo,	 povezano	 z	 izvajanjem	 projekta,	 dolžan	 hraniti	 v	 skladu	 z	

veljavno	zakonodajo	oziroma	še	najmanj	10	let	po	izpolnitvi	pogodbenih	obveznosti	za	potrebe	

naknadnih	 preverjanj.	 Pred	 iztekom	 tega	 roka	 ga	 lahko	 naročnik	 podaljša.	 Dokumentacija	 o	

projektu	je	podlaga	za	spremljanje	in	nadzor	nad	izvedbo	projekta.	
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Izvajalec	 se	 zavezuje,	 da	 bo	 zagotovil	 dostop	 do	 celotne	 dokumentacije	 v	 zvezi	 s	 projektom	

ministrstvu,	 organu	 upravljanja,	 organu	 za	 potrjevanje,	 revizijskemu	 organu	 in	 drugim	

nadzornim	organom	vključenim	v	izvajanje,	upravljanje,	nadzor	ali	revizijo	javnega	razpisa	ter	

njihovim	pooblaščencem,	in	sicer	tudi	po	izpolnitvi	pogodbenih	obveznosti	oziroma	po	poteku	

pogodbe	o	izvedbi	projekta.	

Revizijska	sled	mora	omogočati	predstavitev	časovnega	zaporedja	vseh	dogodkov,	povezanih	z	

izvedbo	posamezne	aktivnosti	projekta,	in	poslovnih	dogodkov,	shranjenih	v	računovodskih	in	

drugih	 evidencah.	 Revizijska	 sled	 je	 skupek	 vseh	 informacij,	 ki	 so	 potrebne,	 da	 se	 predstavi	

zgodovinski	 zapis	 o	 pomembnejših	 dogodkih	 oziroma	 aktivnostih	 povezanih	 s	 shranjenimi	

podatki	in	informacijami	ter	sistemi	za	zbiranje,	obdelovanje	in	arhiviranje	podatkov.	

Informacije,	 ki	 jih	 revizijska	 sled	 vključuje,	 morajo	 biti	 takšne,	 da	 dokazujejo	 nespornost	

shranjene	 informacije.	 Njihov	 nastanek	 in	 hramba	morata	 zagotavljati	 njihovo	 nespornost	 in	

uporabnost	v	vsem	času	hranjenja	informacij.	

XXI.	POSLOVNA	SKRIVNOST	

37.	člen	

Izvajalec	 in	 naročnik	 se	 strinjata,	 da	 so	 informacije,	 znanja	 in	 tehnologije,	 ki	 so	 predmet	 te	

pogodbe	poslovna	skrivnost,	razen	podatkov,	ki	v	skladu	z	veljavnimi	predpisi	štejejo	za	javne.	

Zato	 se	 obvezujeta,	 da	 bosta	 naredila	 vse,	 da	 zaščitita	 te	 podatke	 pred	 nepooblaščenimi	 ali	

tretjimi	osebami.	

Izvajalec	se	zavezuje	varovati	poslovno	skrivnost	naročnika	in	njegovih	partnerjev.	

Izvajalec	 se	 strinja,	 da	 brez	 pismenega	 soglasja	 ne	 bo	 podajal	 medijem	 ali	 osebam,	 ki	 so	 z	

posameznimi	mediji	povezani	nikakršnih	informacij	o	poteku	in	stanju	projekta.	

Izvajalec	 se	 izrecno	 zavezuje,	 da	 ne	 bo	 posredoval	 tretjim	 osebam	 projektne	 in	 ostale	

dokumentacije	povezane	z	izvajanjem	te	pogodbe.	

Določila	iz	tega	člena	veljajo	tudi	v	primeru	prenehanja	veljavnosti	te	pogodbe	in	po	zaključku	
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ter	končnem	prevzemu	objekta.	

XXII.	KONČNE	DOLOČBE	

38.	člen	

Če	pride	do	statusne	spremembe	stranke	tega	sporazuma,	pridobi	status	stranke	novi	subjekt	

le	v	primeru,	 če	naročnik	 s	 tem	soglaša,	 razen	v	primeru	univerzalnega	pravnega	nasledstva.	

Enako	velja	tudi	v	primeru	stečaja	ali	prisilne	poravnave.	

	

39.	člen	

Pogodba	 se	 lahko	 spremeni	 ali	 dopolni	 s	pisnim	dodatkom,	ki	 ga	 sprejmeta	 in	podpišeta	obe	

stranki.	

40.	člen	

Za	 razmerja,	 ki	 jih	predmetna	pogodba	ne	ureja,	 veljajo	določbe	 zakona,	ki	ureja	obligacijska	

razmerja,	 Splošni	 pogoji	 FIDIC	 Rdeča	 knjiga,	 1999,	 posebne	 gradbene	 uzance	 2020.	 Posebne	

gradbene	uzance	veljajo,	če	niso	v	nasprotju	z	določili	te	pogodbe.	

Če	 katerakoli	 od	 določb	 je	 ali	 postane	 neveljavna,	 to	 ne	 vpliva	 na	 ostale	 pogodbene	 določbe.	

Neveljavna	določba	se	nadomesti	z	veljavno,	ki	mora	čim	bolj	ustrezati	namenu,	ki	ga	je	želela	

doseči	neveljavna	določba	

41.	člen	

Izvajalec	ne	more	prenesti	nobene	svoje	pogodbene	obveznosti	na	tretjo	osebo,	razen	če	za	to	

ne	dobi	pisnega	soglasja	naročnika.	

42.	člen	

Pogodba	 je	 sklenjena	 in	 prične	 veljati	 z	 dnem,	 ko	 jo	 podpišeta	 obe	 pogodbeni	 stranki,	 pod	

odložnim	 pogojem,	 da	 pogodba	 prične	 veljati	 ko	 izvajalec	 predloži	 zavarovanja	 za	 dobro	
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izvedbo	pogodben	obveznosti.	

43.	člen	

Ta	pogodba	je	napisana	v	šestih	(6)	enakih	izvodih,	od	katerih	prejme	naročnik	štiri	(4)	izvode,	

izvajalec	pa	dva	(2)	izvoda.	

	

Naročnik:	 	 	 	 	 	 	 	 Izvajalec	

............................................	 	 	 	 	 	 ............................................	

Kraj	in	datum:	 	 	 	 	 	 	 	 Kraj	in	datum:	

............................................	 	 	 	 	 	 ............................................	

Podpisnik:	 	 	 	 	 	 	 	 Podpisnik:	

............................................	 	 	 	 	 	 ............................................	

	

Priloge	pogodbe:		

- finančno	zavarovanje	za	dobro	izvedbo,	

- razpisna	dokumentacija,	

- ponudnikova	dokumentacija,	

- izjava	o	udeležbi	fizičnih	in	pravnih	oseb,	

- pogodba	med	izvajalcem	in	podizvajalcem.	 	
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7.	TEHNIČNA	DOKUMENTACIJA	
	

Objavljeno	na	spletni	strani	naročnika.	

Projektno	tehnična	dokumentacija.	

Popisi	del.	

	


