
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, UPB5 v 

nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila  po postopku zbiranja ponudb 

po predhodni objavi, v skladu s 30. Členom, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane 

ponudnike, da skladno z zahtevami  razpisne dokumentacije predložijo ponudbe za obnovo 

talne signalizacije na občinskih cestah.  

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 9.5.2013 do vključno 9.00 ure, v sprejemno 

pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. 

 

 

 

         Župan 

            Boris Popovič 
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2. NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE 

2.1. VRSTA POSTOPKA 

 

Naročnik bo javno naročilo izvedel po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 

 

2.2. JEZIK V PONUDBI 

 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

 

2.3. OBJAVA V URADNIH GLASILIH 

 

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil RS. 

 

2.4. VELJAVNOST PONUDBE 

 

Ponudba mora veljati do vključno 30.6.2013.  

 

2.5. VALUTA 

Ponudbena cena mora biti navedena v evrih. 

 

2.6. PONUDNIK 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 

priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. 

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, jih mora v ponudbi navesti ter navesti v 

kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. V kolikor bo ponudnik 

navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v 

pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. Ponudnik v razmerju 

do vsakega od naročnikov v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na 

število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. V primeru, da bo ponudnik pri 

izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora ponudbi priložiti dogovor o skupnem 

sodelovanju pri izvedbi naročila z vsakim od navedenih podizvajalcev, ki mora vsebovati 

izjavo, da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalca v predhodnih 

postopkih javnega naročanja. Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / ponudnikov – 

skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku 

neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te 

razpisne dokumentacije. 
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2.7. PREDMET JAVNEGA NAROČILA  

 

Predmet javnega naročila je »OBNOVA TALNE SIGNALIZACIJE NA OBČINSKIH 

CESTAH « 

 

Obseg zahtevanih storitev je razviden iz razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati 

izvajanje vseh razpisanih storitev.  

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo. 

 

2.8. ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA JAVNEGA 

NAROČILA 

 

Predvideni rok začetka del je z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in predložene bančne 

garancije za resnost ponudbe, rok dokončanja del pa 60 dni od podpisa pogodbe. 

 

2.9. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE 

 

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov:  Mestna občina Koper, Urad za gospodarske 

javne službe in promet, Verdijeva 10, 6000 Koper ali oddana osebno v sprejemni pisarni 

naročnika na Verdijevi 10 v Kopru. 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti predložena na pisarniškem papirju velikosti A4, ponudba 

pa oddana v zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno označen, in 

sicer: v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v levem spodnjem kotu 

navedba predmeta razpisa, z označbo »OBNOVA TALNE SIGNALIZACIJE NA 

OBČINSKIH CESTAH, št. 371-130/2013,« na hrbtni strani ovitka pa mora biti naveden 

polni naslov ponudnika. 

 

Vse označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami. Vsi obrazci in izjave morajo 

biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik 

ponudbe. 

 

Ponudnik mora oddati ponudbeno dokumentacijo v pisni obliki, v mapi povezani s pečatno 

vrvico na način, da ni možno dodajati dokumentov oziroma listov. 

 

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki bo prispela po pošti na naslov naročnika 

ali oddana osebno v sprejemni pisarni naročnika do 9.5.2012 do vključno 9.00 ure. Ponudbe 

oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. 

 

2.10. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB 

 

Strokovna komisija, imenovana s strani župana, bo opravila javno odpiranje ponudb v 

spodnji sejni sobi, Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper dne 9.5.2012 ob 10.00 uri, 

ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči 

predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna 

pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. 
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Če je prisoten zakoniti zastopnik ponudnika, pooblastilo ni potrebno. Nepooblaščeni 

predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. 

Strokovna komisija bo na javnem odpiranju objavila izključno imena ponudnikov ter končne 

ponudbene cene posameznih ponudnikov. 

Nepravočasne ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte. 

 

2.11. OPIS JAVNEGA NAROČILA 

 

Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah se obnavlja in označuje v skladu s 

Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. (Uradni list RS št. 

46/2000, s spremembami) ter evropskim standardom SIST EN 1436. 

 

Vzdolžne, prečne in druge označbe – puščice, polja za usmerjanje prometa, usmerjevalne 

črte, napise, označbe za zaznamovanje prometnih površin za posebne namene in označbe za 

zaznamovanje mest za parkiranje se obnavlja na lokalnih cestah in javnih površinah na 

območju Mestne občine Koper. 

 

Talne označbe morajo izpolnjevati svojo funkcijo za varno vodenje prometa v celotni 

življenjski dobi.  

Izpolnjevati MORAJO naslednje zahteve: 

 Talne označbe morajo biti ves čas dneva jasno vidne pri vsakršni osvetlitvi ali 

vremenskih razmerah. Biti morajo jasno vidne ponoči v dežju (dnevna in nočna 

vidnost), 

 Morajo biti odporne proti zdrsu (oprijem), 

 Imeti morajo dober oprijem s podlago, odpornost na vremenske vplive, naftne 

derivate in sol. Odporne na obrabo pri pričakovani prometni obremenitvi (trajnost), 

 Videz talnih označb mora biti podnevi in ponoči enako dober, 

 Talne označbe ne smejo odstopati od določenih geometrijskih dimenzij (geometrija), 

 Talne označbe morajo biti prevozne v najkrajšem času, 

 Materiali in njihovi dodatki morajo biti enostavni za uporabo in v roku uporabnosti 

 

Gornje zahteve veljajo za celotno obdobje do konca življenjske dobe. 

 

Izvajalec mora za obstojnost in funkcionalnost barvanih talnih označb zagotavljati 12 - 

mesečno garancijo. 

 

2.12. OPOZORILA PONUDNIKOM IN IZBRANEMU PONUDNIKU 

 

Količine v popisu del so ORIENTACIJSKE, torej predvidene glede na pretekla obdobja. 

Obračun se izvede po dejanskih količinah. 

Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ali prekiniti postopek javnega naročila v skladu z 

80. členom ZJN-2. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za 

izdelavo ponudbe. 

Naročnik si pridržuje pravico, da (kjer to dopušča zakon) v postopek oddaje naročila vključi 

tudi pogajanja ter se pogaja o morebitnih dodatnih delih v okviru istega javnega razpisa. 

Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za naročnika ne 

bodo sprejemljive. 
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Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih 

stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejšimi 

opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila sprejeta 

njegova ponudba.  

 

Naročnik si pridržuje pravico preklicati že objavljen razpis, brez kakršnekoli odškodninske 

odgovornosti do kogarkoli. 

2.13. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM 

 

Ponudnik lahko pisno zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne 

pozneje kot šest dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. 

 

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno preko 

Portala javnih naročil (spletna stran: www.enarocanje.si). Javni razpis je objavljen na 

Portalu javnih naročil Ministrstva za finance Republike Slovenije. 

 

Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana ponudnikom preko Portala javnih 

naročil. 

Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za 

ponudnike obvezujoči. 

 

2.14. POGOJI FORMALNO POPOLNE PONUDBE 

 

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so 

navedena na posameznem obrazcu. 

 

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil računske napake, bo ponudnik, pri 

katerem bo ugotovljena računska napaka  pisno pozvan k podaji soglasja za popravo računske 

napake. V kolikor ponudnik v podanem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravo 

računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Popravek računske napake 

bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 78.člen ZJN-2. 

 

Popolna bo ponudba, ki bo vsebovala naslednje, v celoti izpolnjeno dokumentacijo, 

zloženo po naslednjem vrstnem redu: 

 

- OBRAZEC-1 Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije 

- OBRAZEC-2 Ponudba 

- OBRAZEC-3 Vzorec pogodbe 

- OBRAZEC-4 Izjava o sposobnosti ponudnika 

- OBRAZEC-5  Soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc  
- OBRAZEC-6 Izjava o dajanju informacij 

- OBRAZEC-7 Izjava o lastniških razmerjih 

- OBRAZEC-8 Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti 

- OBRAZEC-9 Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev  o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu 

- OBRAZEC-10 Potrdilo o kvaliteti opravljenih storitvah 
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- OBRAZEC-11 Potrdilo o opravljenih storitvah 

- OBRAZEC-12 Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR 

- OBRAZEC-13 Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

- OBRAZEC-14 Izjava o plačilnih pogojih 

- OBRAZEC-15 Izpolnjen popis del s predračunom  

 

Kot navedeno so vsi zgoraj navedeni obrazci, izjave in dokumenti obvezni. 

 

Obrazci, izjave in druge priloge razpisne dokumentacije morajo biti pravilno izpolnjene, 

žigosane in podpisane s strani ponudnika. 

 

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi 

črkami. Razpisna dokumentacija mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani odgovorne 

osebe ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in 

podpisom odgovorne osebe ponudnika. 

 

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse zgoraj navedene dokumente. 

Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot 

nepopolno zavrne. 

 

2.15. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, KI JIH 

MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI ZA SODELOVANJE V 

POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN NJIHOVO 

DOKAZOVANJE 

 

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za 

sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih ponudnik lahko dokaže s predložitvijo 

navedenih dokazil ali s predložitvijo izjave dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, 

da izpolnjuje navedene pogoje. Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, 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. 

 

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 

razpisne dokumentacije in predložili ustrezna dokazila, v nasprotnem se ponudnika izloči iz 

postopka javnega naročila. 

 

Ponudnik mora zahtevana pisna dokazila oziroma listine priložiti, izjave pa podpisati,  

žigosati in izpolniti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 

ponudnika se ne upoštevajo. Če v teh navodilih za posamezne listine oziroma pisna dokazila 

ni drugače določeno, zadošča predložitev neoverjene fotokopije listine oziroma pisnega 

dokazila, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.  Naročnik bo 

pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane 

ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. 
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Ne glede na zgornji odstavek ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o 

katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno 

evidenco. Take podatke naročnik pridobi sam, razen v primeru osebnih podatkov, ko je 

potrebno predhodno pridobiti soglasje subjekta, na katerega se podatki nanašajo. 

 

 

2.16. OSNOVNA SPOSOBNOST  

 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

 
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 
št.50/12).:  
 

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 4). 

 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili 
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega 
zastopnika ponudnika. 

 
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja 
ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem 
koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 4). 
 
Ta izjava velja tudi za morebitne njegove podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega 

naročila. 

 
3. Član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik ni bil kadarkoli v dveh letih pred 
iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja, družbenik z lastniškim 
deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali 
član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet 
stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. 
 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 4). 

 
4. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta 

javnega naročila. 
 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 4). 

 
5. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle 
obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi 
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določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 4). 
 
Ta izjava velja tudi za njegove morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega 

naročila 

 
6. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami na dan ko 
se izteče rok za oddajo ponudb. 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 4). 

 
7. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 
evidenc za pravne osebe in oseb, ki so pooblaščene za zastopanje. 
 
Dokazilo: Soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 5). 
 
Soglasje predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

 
8. Ponudnik mora podati izjavo, da pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih ni 
namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 
 
Dokazilo: Izjava o dajanju informacij (obrazec št. 6). 

 

9. Ponudnik mora podati izjavo, da sprejema razpisne pogoje.  

 

Dokazilo: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec št. 1). 

 
 
10. Ponudnik podpiše izjavo s katero se zavezuje, da bo v primeru, da bo njegova ponudba 
izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe skladno z določbo šestega odstavka 14. 
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 
43/11) v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali izjavo oziroma 
podatke o: udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, gospodarskih 
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
povezane družbe s ponudnikom.  
 
Dokazilo: Izjava o lastniških razmerjih (obrazec št. 7). 
 

2.17. POKLICNA SPOSOBNOST 

 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

 

2.17.1. 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 . 

 

2.17.2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi 
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posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne 

organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

 

 

DOKAZILO pod točko 2.17.1 in 2.17.2: 

Izjava ponudnika (OBRAZEC-4). 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo iz tega 

poglavja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih potrdil, lahko da 

zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  

 

 

2.18. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 

 

2.18.1. Ekonomska in finančna sposobnost 

 

Šteje se, da je ponudnik ekonomsko in finančno sposoben 

- v kolikor je višina letnih prihodkov ponudnika (brez DDV) v preteklih poslovnih treh 

letih znašala (za posamezno leto) najmanj višino dvakratne ponujene vrednosti brez 

DDV, 

- da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, 

- da v zadnjem letu nismo imeli blokiranega transakcijskega računa in nismo imeli 

neporavnanih obveznosti. 

 

DOKAZILO: 

Informacija o boniteti poslovanja – BON-1/P ne starejšo od 15 dni od dneva odpiranja 

ponudb, lahko fotokopija, iz katerega mora med drugim izhajati, da v zadnjih 6 mesecih pred 

izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. V primeru, da izpolnjevanje 

navedenih pogojev iz te točke razpisne dokumentacije ni razvidno mora predložiti tudi 

informacijo o boniteti poslovanja – BON-2 ne starejšo od 15 dni od dneva odpiranja 

ponudb. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo bilance uspeha in bilance stanja 

za zadnja tri poslovna leta (2010, 2011 in 2012) oziroma druga dokazila o višini povprečnih 

letnih prihodkov in potrdilo vseh bank (fotokopije ne starejše od 15 dni), pri katerih ima 

odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika. 

Samostojni podjetnik posameznik predloži davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha 

za zadnja tri leta in potrdilo vseh bank (fotokopije ne starejše od 15 dni), pri katerih ima 

odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika. 

 

 

2.19. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 

 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
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2.19.1. tehnične zmogljivosti ponudnik dokazuje s tem, da je v zadnjih treh letih izvedel  

najmanj dve deli, ki so po naravi podobna razpisanim in vredna vsaka najmanj 

60.000 eur brez DDV 

 

DOKAZILO: 

Seznam najpomembnejših opravljenih storitvah v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe 

v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, z zneski, datumi javnih ali zasebnih 

naročnikov (OBRAZEC-10), vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave (OBRAZEC-11) za 

vsak posel - pogodbo posebej, izdanih s strani javnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo 

kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe v 

zvezi z javnim naročilom ali računom ali če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta. 

Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih. 

Upoštevale se bodo reference ponudnika, ki je bil izvajalec del na javnih cestah, ki so po 

naravi, sestavi in časovnemu obsegu ter v skladu s popisom del enaka ali podobna 

razpisanemu javnemu naročilu.  

 

2.19.2. Podizvajalci 

 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podatki 
o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in številka 
transakcijskega računa),  količina in vrsta  in vrednost del so bistvena sestavina pogodbe. 
Neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 so obvezna. Naročnik za potrebe tega 
postopka javnega naročanja za podizvajalca ne šteje gospodarskega subjekta, ki glede na 
razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe. 
V tem primeru: 
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična 

oseba in za osebo povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja 
storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, 

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi 
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

 
Na podlagi sedmega odstavka 42. Člena ZJN, mora tudi podizvajalec  izpolnjevati pogoje iz 
tretjega odstavka 42. Člena ZJN, in sicer na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s 
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih , neplačanih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plalili davkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50eur aliveč. 
 
Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez 
predhodnega pisnega soglasja naročnika. 
Podizvajalec potrjen s strani naročnika, ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez 
soglasja naročnika. 

 

Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. 

situacije neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v pogodbi. Izvajalec se zavezuje, da 

bo svojemu računu oz. situaciji priložil račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je 

predhodno potrdil. 
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Izvajalec se zavezuje, da v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila 

zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora 

izvajalec, ki je sklenil pigodbo z naročnikom, le – temu v 5 dneh po spremembi predložiti: 

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je 

bil ta zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu 

podizvajalcu, 

- soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu, 

- vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalca. 

Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca. 

 

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. Kot 

dokazilo se šteje pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen. V kolikor ponudnik 

zahtevanega dokazila ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.   

 

DOKAZILO: 

Seznam predvidenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih del, s 

predložitvijo podizvajalskih pogodb ali pogodb o skupnem nastopanju ali izjavo, da ponudnik 

ne bo imel podizvajalcev. 

 

2.19.3. Izjava o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev 

 

Izjava o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev in pooblastil, profesionalnih 

in tehničnih zmožnosti, finančnih virov, opreme in drugih pripomočkov ter sposobnost 

upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izpolniti 

pogodbene obveznosti je  obvezna priloga ponudbe  

 

DOKAZILO: 

Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBRAZEC-1). 

 

2.20. NAČIN OBLIKOVANJA PONUDBENIH CEN 

 

a) Uvod 

 

Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, predvidi potreben 

obseg, zahtevnost in organizacijo del.  

Cene v ponudbeni ceni so podane na enoto mere in morajo vključevati vse stroške transporta, 

zavarovanja, cestnih zapor, kontrole kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih 

materialov in vse ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del.  

 

b) Izpolnitev popisa del 

 

Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. Če 

ponudnik izrecno napiše, da določene postavke ne nudi, bo naročnik tako ponudbo štel za 

neprimerno in jo zavrnil. Naročnik bo ravnal enako, kot je navedeno v prejšnjem stavku, če 

ponudnik katere izmed postavk ne bo izpolnil oz. navedel. Če bo ponudnik navedel postavko, 

ki je ne more, ne bo mogel ali ni sposoben zagotoviti, in bo njegova ponudba izbrana kot 

najugodnejša, bo naročnik unovčil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  
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Ponudbeni predračun mora vsebovati rekapitulacijo del, skupno ceno, davek na dodano 

vrednost in ceno z davkom na dodano vrednost. Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti 

vsebovani v količinah in cenah za enoto, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za 

izvedbo del tako, da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.  

 

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. Popust se 

daje na ponudbeno ceno brez davka na dodano vrednost, v skladu z veljavno zakonodajo. 

Davek se doda k ponudbeni vrednosti s popustom. 

 

2.21. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI, KI JIH MORAJO 

IZPOLNJEVATI POSAMEZNI IZVAJALCI PRI SKUPNI 

PONUDBI 

 

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni 

izvedbi naročila, če njihova ponudba izbrana. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora 

natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Pravni akt o 

skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino izvajalcev, v primeru, 

da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla 

tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne 

glede na to pa tudi vsi drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

 

DOKAZILO: 

Pri skupnih ponudbah se izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega poglavja ugotavlja za vsakega 

izvajalca posamično, kar pomeni, da morajo vsi partnerji priložiti dokazila zahtevana v 

navedenih točkah, razen izpolnjevanje pogojev iz 2.18.1 in 2.19.1 točke, kjer se skladno s 

predmetom javnega naročila dokazuje za vse izvajalce skupaj, razen pogoja finančne 

sposobnosti, da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih 

obveznosti; ta pogoj mora izpolnjevati vsak skupni ponudnik. Izpolnjevanje pogoja skupni 

ponudnik dokazuje z kopijo informacije o boniteti poslovanja BON-2, ne starejšega od 15 dni 

od dneva odpiranja ponudb oziroma s potrdilom vseh bank (fotokopije ne starejše od 15 dni), 

pri katerih ima odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika. 

Pravne posledice ne/izpolnjevanja pogojev so pri skupnih ponudnikih enake, kot to velja za 

ponudnike. 

 

2.22. FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI 

ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE SVOJIH OBVEZNOSTI V 

POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA 

 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti 

bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah. Bančne garancije ali ustrezno 

zavarovanje pri zavarovalnicah, ki morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv, morajo 

biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti 

javnega naročila. 

 

a) finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
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Originalno bančno garancijo za resnost ponudbe ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici so 

ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Predloženo finančno zavarovanje ne sme bistveno 

odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za 

izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik ali 

spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. 

 

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto 

finančnega zavarovanja, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, se šteje njegova 

ponudba kot formalno nepopolna. 

 

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih 

pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika, bo naročnik unovčil 

instrument finančnega zavarovanja. 

Finančno zavarovanje mora biti izdano v višini 10.000,00 EUR in mora veljati do vključno 

datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe 

od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z instrumentom finančnega zavarovanja. 

 

Ponudnik lahko kot garancijo za resnost ponudbe predloži tudi ustrezno zavarovanje pri 

zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz 

razpisne dokumentacije. 

 

DOKAZILO: 

Bančno garancijo za resnost ponudbe, sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem 

(OBRAZEC-12). 

 

 

b) finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 

  

Garancija za dobro in pravočasno izvedbo del mora biti v obliki: 

- bančne garancije v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe oziroma aneksa, za 

ves čas trajanja pogodbe in mora veljati za čas trajanje pogodbe. 

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku 

najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe. Uporabi se oblika garancije, ki je 

navedena v razpisni dokumentaciji. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za 

izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti 

tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti pokriva tudi pravočasnost izvedbe 

Ponudnik lahko kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži tudi ustrezno 

zavarovanje pri zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca 

bančne garancije iz razpisne dokumentacije. 

 

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti 

naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe.  

 

DOKAZILO: 

Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del, sestavljeno v skladu s priloženim 

vzorcem (OBRAZEC-13). 
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Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, 

mora glavni izvajalec za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem 

izročiti naročniku bančno garancijo, določeno v 5. členu odredbe o finančnem poslovanju 

proračunskih porabnikov. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo del vključuje tudi 

zavarovanje obveznosti iz plačila podizvajalcem. 

 

 

c) finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 

 

Garancija za vsa izvedena dela je 12 mesecev od primopredaje del. Kot garancija se razume 

vidnost talnih označb skladno z normativi ter obstojnost le-teh (luščenje, dnevna in nočna 

vidljivost, refleksivnost). 

 

Ob primopredaji predloži izvajalec naročniku bančno garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti, z rokom veljavnosti 12 mesecev. 

 

2.23. ZAVEZA IZVAJALCA 

 

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje: 

- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev 

in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in 

kooperantov do izvajalca del; 

- da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, 

podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o 

prevzemu del z naročnikom del po predmetnem javnem naročilu; 

- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in 

kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude 

pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno 

blago dobaviteljev blaga oziroma za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov; 

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v navodilih ponudnikom 

za izdelavo ponudbe za udeležbo na predmetnem javnem razpisu, da po njih daje 

svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k 

izvedbi predmetnih del, 

- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, 

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del, 

- da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe, 

- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu 

zaposlenih ter ureditvi delovnih pogojev, 

- da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev, 

- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi. 

 

Izjava o seznanjenosti z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji 

za udeležbo pri oddaji javnega naročila za redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper je obvezna priloga ponudbe (OBRAZEC-1) 

 

2.24. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 

 

Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena. 
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2.25. ZAHTEVA ZA PRAVNO VARSTVO 

V skladu s 5. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list 
RS, št. 43/2011 – v nadaljevanju: ZPVPJN) se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih 
javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako 
ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji 
javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet dni od prejema odločitve o oddaji 
naročila.  
 
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 
 
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, kopijo zahtevka 
pa mora vlagatelj hkrati posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za 
revizijo je potrebno vložiti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, 
če je elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom.  
 
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse v višini 

750 evrov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe 

ali razpisno dokumentacijo, na transakcijski  račun  Ministrstva  za  finance, št. 01100-100  

0358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. Členom   Zakona o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja.  
 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 

 Ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, 

 Ime naročnika, 

 Oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila, 

 Predmet javnega naročila, 

 Očitane kršitve, 

 Dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 

 Pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem. 

  

 

 

2.26. PREKLIC NAROČILA 

 

Naročnik si v skladu z 80. členom ZJN-2 pridržuje pravico, da kadarkoli prekine postopek 

javnega naročila. 

 

2.27. JAMSTVO ZA NAPAKE 

 

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak 

skladno z določili Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta 

javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku 

ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da je naročilo oddano skupini izvajalcev, ki so 

za izvedbo naročila sklenili pravni akt o skupni izvedbi naročila, le-ti odgovarjajo naročniku 

neomejeno solidarno. 
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2.28. VAROVANJE ZAUPNOSTI 

 

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za 

zaupne podatke, so jih dolžni varovati po predpisih. 

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene 

postopka in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek. Ti 

podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te 

osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih 

podatkov. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne 

podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter 

poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.  

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo 

imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano «ZAUPNO« pod tem napisom pa 

bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu 

ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa 

oznaka »ZAUPNO« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe. 

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo 

podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod 

zaupne ali poslovno skrivnost. 

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo 

pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to stori 

tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če 

ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne preklice zaupnosti, naročnik ponudbo v celotni 

zavrne.  
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OBRAZEC-1 

 
Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Naročniku MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, 6000 Koper, pod kazensko in 

materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 

- da smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JN-S-

6/2013, za obnovo talne signalizacije na občinskih cestah na območju Mestne občine 

Koper, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe, 

- se z vsemi navedenimi pogoji naročnika v celoti strinjamo ter soglašamo, da bodo le-

ti, v primeru sklenitve posla, v celoti sestavni del pogodbe, 

- se strinjamo z razpisno dokumentacijo, 

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe, 

- smo v ponudbi navedli točne resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, 

- morebitne fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu, 

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca, 

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje 

izhajajo, 

- smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 

zadnjih treh letih, 

- brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede 

izpolnjevanje obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki. 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________   žig   podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC-2 

PONUDBA 

 
PONUDNIK: 

 

Sedež      

 

MATIČNA ŠTEVILKA  

   

Zakoniti zastopnik 

 

ID za DDV     

  

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA 

 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe 

 

Telefonska številka 

 

številka  faksa 

 

Kontaktna oseba ponudnika 

 

Tel. številka mobilnega telefona kontaktne osebe ponudnika 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika 

 

 

CENA RAZPISANIH DEL:  

 

Cena 

Davek na dodano vrednost 20% 

SKUPAJ (cena z vključenim ddv) 

 

 

 

Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 30.6.2013. 

 

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve 

pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do zaključka postopka v skladu z odločitvijo 

Državne revizijske komisij , kar pomeni tudi podaljšanje roka veljavnosti bančne garancije za 

resnost ponudbe. 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________   žig   podpis odgovorne osebe 
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 OBRAZEC-3 

 

OSNUTEK POGODBE: 
                                             

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, 

upravljavec občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) 

Identifikacijska številka za DDV SI40016803 

matična številka 5874424 

 

in 

_____________________, s sedežem v _______________________, ki ga zastopa 

______________________________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),  

 

Identifikacijska številka za DDV _________________ 

matična številka__________________ 

 

skleneta naslednjo 

P O G O D B O 
 

za izvedbo talne signalizacije na občinskih cestah 

 

I. PREDMET POGODBE 

 

1. člen 

 

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo obnovo talne signalizacije na 

občinskih cestah. 

 

Naročilo se odda v izvajanje na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih 

naročil Ministrstva za finance Republike Slovenije dne  ______________.  Izvajalec bo 

pogodbena dela izvajal:  

- skladno s ponudbo št. _____________, z dne ______________ in  

- po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe. 

 

II. CENA 

 

2. člen 

 

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša  

eur 

 

z besedo: 

 

V ceni je upoštevan 20 % davek na dodano vrednost. 

 

3. člen 

 

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela iz drugega člena te pogodbe po sistemu obračuna 

dejansko izvršenih del po enoti mere po popisu za fiksno in nespremenljivo enotno ceno. 
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Pogodbena vrednost iz prejšnjega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela in 

pridobitev soglasij in dovoljenj za zaporo ceste. 

2.28.1. III. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

4. člen 

 

Izvajalec se obvezuje prevzeta dela opraviti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno in to v 

skladu s predpisi, standardi in uzancami v dogovorjenem roku. 

 

Izvajalec mora uporabljati materiale, ki jih je navedel v ponudbi. 

 

Naročnik je  dolžan  kontrolirati  opravljena dela z  izvajalcem ter mu dajati navodila v zvezi 

z izvedbo del. Naročnik ima pravico prilagoditi obseg posameznih del v okviru potreb in 

finančnih možnosti. Garancija za vsa izvedena dela je 12 mesecev od primopredaje del. Kot 

garancija se razume vidnost talnih označb skladno z normativi in njihova obstojnost. Talne 

označbe morajo biti ves čas dneva (čez dan in ponoči) jasno vidne pri vsakršni osvetlitvi ali 

vremenskih razmerah, odporne proti zdrsu (oprijem) in se ne smejo luščiti. 

 

Ob uspešni primopredaji predloži izvajalec naročniku bančno garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti, z rokom veljavnosti 12 mesecev. 

 

5. člen 

 

Izvajalec in njegovi delavci morajo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela 

na cesti. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovne priprave in 

naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri 

delu. 

 

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi jo povzročil s svojo dejavnostjo tretji osebi. 

 

2.28.2. IV. ROKI 

6. člen 

 

Izvajalec se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in 

predložitvi bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo del ter jih končati v roku 60 

koledarskih dni. 

 

Pogodbeni rok se podaljša, če po zahtevi naročnika nastopijo razlogi za spremembo ali dopolnitev 

dogovorjenega programa del ali pa zaradi višje sile. Pogodbeni rok se sporazumno podaljša za 

ustrezni čas glede na naravo nastale  ovire. V primeru višje sile pa za čas kolikor je trajala višja 

sila ali njene posledice. 

V teh  primerih je potrebno obojestransko ugotoviti okoliščine, ki se jih vpiše v gradbeni dnevnik. 

Izvajalec je dolžan zahtevati podaljšanje roka takoj, ko izve za okoliščino, ki opravičuje 

podaljšanje roka. 

 

V primeru neupravičene prekoračitve roka ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca 

pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini 2 promilov, vendar  skupaj največ 10 % 

pogodbene cene. 
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2.29. V.  PLAČILA IN OBRAČUN 

 

7. člen 

 

Obračun del se bo izvršil z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi 

dejansko izvršenih del. 

Naročnik se obvezuje plačati mesečno situacijo, potrjeno s strani predstavnika 

naročnika, v roku 30 – ti dan od datuma prejema. 

 

8. člen 

 

Izvajalec mora naročnika obvestiti, da so dela končana v roku treh dni po dokončanju del in 

pripraviti vso potrebno dokumentacijo za interni tehnični pregled in prevzem del.  

 

Dokončni obračun in kvalitetni prevzem izvedenih del se opravi v roku treh dni od 

tehničnega pregleda. Vse morebitne napake odpravi izvajalec na svoje stroške. 

 

2.30. VI. ODGOVORNI DELAVCI IN POOBLAŠČENCI 

 

9. člen 

 

Naročnik določa za odgovornega predstavnika po tej pogodbi _____________________ . 

 

Izvajalec pa določa za svojega odgovornega predstavnika __________________________. 

 

Odgovorni predstavnik naročnika v imenu naročnika nadzoruje izvedbo del in daje navodila 

izvajalcu, koordinira obseg in termin del, naroča izvedbo dodatnih del in več del, podpisuje 

knjigo obračunskih izmer ter dnevnik o izvajanju del, ki ju vodi izvajalec v skladu s predpisi, 

pregleduje in podpisuje situacije. 

 

2.31. VII. OSTALE DOLOČBE 

 

10. člen 
Protikorupcijska klavzula: 

Ta pogodba je nična, v kolikor je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej 

pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali 

posredniku naročnika, ponudil ali dal 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 naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku 

naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 

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

odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, 
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glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz 

prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 

Slovenije. 

 

11.člen 

 

Naročnik od izvajalca zahteva, da ob podpisu te pogodbe oz. najkasneje 10 dni od podpisa 

pogodbe dostavi bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del, v višini 10% od 

pogodbene vrednosti. 

 

12. člen 

 

V kolikor izvajalec ne bo izročil naročniku bančne garancije po 11 členu te pogodbe, bo 

vnovčena bančna garancija za resnost ponudbe. 

 

 

13. člen 

 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ob predložitvi bančne 

garancije za dobro in pravočasno izvedbo del. 

Pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 

(dva) izvoda. 

 

14. člen 

 

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo 

stvarno pristojno sodišče v Kopru. 

 

 

UPRAVLJAVEC                                                         IZVAJALEC 

 

Številka:                                                     Številka: 

Datum:                                                                          Datum: 

 

  

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________   žig   podpis odgovorne osebe 

 

 

 

 

OPOMBA: 

Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati! 



Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila št. - JN-S-6/2013 

obnova talne signalizacije na občinskih cestah 

 

24 / 38 

OBRAZEC-4 

 
Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

IZJAVA 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz 

razpisne dokumentacije 

 

A. Osnovna sposobnost: 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 
1. Da  nismo  bili  pravnomočno  obsojeni  zaradi  kaznivih  dejanj,  ki  so  opredeljena  v  

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnin 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 posojila ali ugodnosti, preslepitev pri 

poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje 

oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, izdaja in 

ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne 

skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga 

finančnih inštrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 

nedovoljeno sprejemanje daril,nedovoljeno dajanje daril,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 tajitev, 

tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje 

podkupnine,sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito 

posredovanje ter hudodelsko združevanje. 

 

2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 

poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega 

posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja 

sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali so v katerem koli podobnem 

položaju, in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 

postopkom v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež. 

 
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v 

zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz 

področja predmeta javnega naročila. 
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4. Da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle 

obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z 

zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika. 

Ta izjava velja tudi za morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi naročila. 

 

5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 

članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski 

register. 

 

6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. Do 49. Člena ZJN-2 v 

tem ali drugih postopkih nismo namerno podali zavajujoče razlage ali teh informacij 

nismo zagotovili.  

 

7. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a 

člena ZJN-2, 81. Člena ZJNVETPS oziroma 73. Člena ZJNPOV. 

 

8. Da pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi 

družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso 

neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot 5% deležu udeleženi pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 53. Členom ZintPK. 

 
 
B. Poklicna sposobnost 

 

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 naročila smo na podlagi 

Zakona_______________________________________________________________ 

pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri  _____ 

dne ________________. 

 

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________ 
(vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-

zbornice, združenja itd..). 

 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 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 obkrožajte; če niste izpolnili  točke  B, obkrožite 

točko C.) 
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S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

 

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 

naročila; 

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 

zadnjih treh letih. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 

Obnovo talne signalizacije na občinskih cestah, objavljen na Portalu javnih naročil 

Ministrstva za finance Republike Slovenije dne ______________. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 

točni in resnični. 

 

 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR- 5 
 
 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH 

EVIDENC ZA PRAVNE OSEBE 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(naziv pooblastitelja-ponudnika)   

dajemo soglasje  naročniku, Mestni občini Koper, skladno z 6. odstavkom 41. člena Zakona 

o javnem naročanju ZJN-2 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-

UPB1, Ur. l. RS 94/2007), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku 

oddaje javnega naročila »Obnova talne signalizacije na občinskih cestah«, od Ministrstva  

za  pravosodje,  Sektor  za  izvrševanje  kazenskih  sankcij,  Kazenska  evidenca,  pridobi 

potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni 

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2. 

 

Podatki o pravni osebi: 

 

Polno ime podjetja: __________________________________________________________ 

 

Sedež podjetja:______________________________________________________________ 

 

Občina sedeža podjetja:_______________________________________________________ 

 

Številka vpisa v sodni register (št. Vložka)________________________________________ 

 

Matična številka podjetja:_____________________________________________________ 

 

To soglasje je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na : 
Javni razpis za Obnovo talne signalizacije na občinskih cestah, objavljen na Portalu javnih 

naročil Ministrstva za finance Republike Slovenije dne ______________. 

 
 
 
 
 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC ZA 
FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* 
 
Spodaj podpisan-a _____________________________(ime in priimek) skladno z 6. 

odstavkom 41. Člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2  in 22. členom Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS 94/2007), pooblaščam Mestno občino Koper, 

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »za 

Obnovo talne signalizacije na občinskih cestah, objavljen na Portalu javnih naročil 

Ministrstva za finance Republike Slovenije dne __________«, od Ministrstva za pravosodje, 

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske 

evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi 

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2. 

 

Moji osebni podatki so naslednji:  

 

EMŠO ___________________________________________________________________ 

 

Ime in priimek _____________________________________________________________ 

 

Datum rojstva:_____________________________________________________________ 

 

Kraj rojstva:_______________________________________________________________ 

 

Občina rojstva:_____________________________________________________________ 

 

Država rojstva:_____________________________________________________________ 

 

Naslov stalnega/ začasnega bivališča: 

Ulica in hišna številka:______________________________________________________ 

 

Pošta in poštna ševilka:______________________________________________________ 

 

Državljanstvo:_____________________________________________________________ 

 

Moj prejšnji priimek se je glasil:_______________________________________________ 

 

To soglasje je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na  javni razpis za 

Obnovo talne signalizacije na občinskih cestah, objavljen na Portalu javnih naročil 

Ministrstva za finance Republike Slovenije dne ______________. 

 
 
 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
 
 
 

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, se izpolni ustrezno število soglasij). 
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OBR-6 
 
Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 
 

IZJAVO O DAJANJU INFORMACIJ 
 
 
Izjavljamo, da pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno 

podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili. 
 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na : 
Javni razpis za Obnovo talne signalizacije na občinskih cestah, objavljen na Portalu javnih 

naročil Ministrstva za finance Republike Slovenije dne ______________. 

 
 
 
 
  
  
 
 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR-7 
 
Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Kot ponudnik dajemo naslednjo 

 

 
IZJAVO O LASTNIŠKIH 

RAZMERJIH 
 
 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot 

najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe skladno z določbo šestega odstavka 14. člena 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.69/11-UPB) v osmih (8) 

dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali izjavo oziroma podatke o: 

 

 Udeležbi  fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in 

pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, 

 

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

gospodarske  družbe, šteje, da so povezane družbe  s ponudnikom. 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na: 
Javni razpis za Obnovo talne signalizacije na občinskih cestah, objavljen na Portalu javnih 

naročil Ministrstva za finance Republike Slovenije dne ______________. 

 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 

 
----------------------------------             žig                               ----------------------------------------- 
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OBRAZEC-8 

 

 

IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI 

 

Izjavljamo, da: 

 

- je višina letnih prihodkov ponudnika brez DDV v preteklih poslovnih treh letih znašala: 

 

________________________________ EUR 

 

- da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila nismo imeli dospelih neporavnanih 

obveznosti, 

 

- da v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranega transakcijskega računa. 

 

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 

naročanja. 

 

 

 

Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________   žig   podpis odgovorne osebe 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBA: 

Priložiti potrdilo poslovne banke, ki ni starejše od 15 dni od dneva oddaje ponudbe, ki vodi 

račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima 

ponudnik več odprtih računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Ponudnik predloži 

.informacijo o boniteti poslovanja – BON-2, ki ni starejši od 15 dni od dneva oddaje ponudbe. 
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OBRAZEC-9 

 
Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

IZJAVA 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev  o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 

 

 

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila: 

 

- kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik 

javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki 

izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev  

in sicer najkasneje ob uvedbi v delo. 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________   žig   podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC-10 

 

SEZNAM IZVEDENIH DEL S PODROČJA OBNOVE TALNE SIGNALIZACIJE V 

ZADNJIH  TREH LETIH V ZVEZI Z DEJAVNOSTJO, KI JE PREDMET  

JAVNEGA NAROČILA 

 

 
Zap.št. Naročnik Vrsta storitve Čas realizacije Pogodbeni znesek 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

 

  

OPOMBE: 

- Pri navedbi posameznih opravljenih storitev, mora ponudnik vsak posel – pogodbo 

navesti pod svojo zaporedno številko. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne 

posle - pogodbe ni dovoljeno. 

Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevale pri vrednotenju. 

 

- Dokazila v obliki priloženih izjav za vsak posel - pogodbo posebej, izdana s strani 

ponudnika, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih 

obveznosti, so obvezni sestavni del te priloge. 

Naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili v obliki izjave (OBRAZEC-11), ki bodo z 

izjavo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih 

obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika!  

 

 

 

kraj: ____________________ 

 

datum: ____________________   žig   podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC-11 

 

 

IZJAVA NAROČNIKA O SODELOVANJU S PONUDNIKOM 

 

(Izjavo je potrebno priložiti za vsako posamezno storitev, ki je navedena med referenčnimi 

storitvami v ponudbi). 

 

Naročnik: __________________________________________________________ 

(Navedite naziv naročnika, naslov in kraj) 

 

Izvajalec____________________________________________________________ 

(ponudnik):   (Navedite svoj naziv – naziv podjetja, ki se prijavlja na razpis) 

 

Naziv naročila: ___________________________________________________ 

(Navedite ime oz. naziv projekta) 

 

Obdobje trajanja naročila: ______________________________________________ 

(Navedite obdobje trajanja projekta od – do) 

 

Opis naročila: ______________________________________________________________ 

(Na kratko opišite vsebino naročila) 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Skupna vrednost naročila:______________________EUR 

 

Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam: 

 

- da smo bili naročnik navedenih storitev; 

- da je naveden izvajalec dejansko izvajal dela; 

- da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih storitev; 

- da smo kot naročnik zadovoljni s kvaliteto izvajalčevih del; 

- da izvajalca brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi 

rabili tovrstna dela. 

 

 

Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost. 

 

 

 

Kraj in datum:    Žig   Podpis odgovorne osebe naročnika: 
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OBRAZEC-12 

 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
Naziv banke: 
Kraj in datum: 
Upravičenec: 
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne __________, pod 

številko objave ____________ za »obnovo talne signalizacije na občinskih cestah«, za 

potrebe naročnika (tj upravičenca garancije) Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper  je 

ponudnik ______________________________________  dolžan za resnost svoje 

ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10.000,00 

EUR. 

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
 če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v 

ponudbi, 

 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju 
njegove ponudbe: 

- ne izpolni ali zavrne klenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku, 

- ne predloži ali  zavrne predložitev  bančne  garancije  za  dobro  izvedbo 

pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. 

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 

plačali naročniku  zgoraj  navedeni  znesek  brez  kakršnega  koli  dodatnega  
utemeljevanja,  če  v  svojem zahtevku navede, da mu znesek pripada zaradi izpolnitve 

enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 

 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. Originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. original Garancije št._________________ 
 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 

razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 

ponudnik ne sklene pogodbe z  naročnikom  in  mu  ne  izroči  garancije  za  dobro  izvedbo  

pogodbenih  obveznosti,  vendar  pa najkasneje do roka izteka veljavnosti ponudbe. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do   
30.6.2013, ta garancija preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjena. Ta garancija ni 
prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 
 
 
 

Banka: 
žig  in podpis 
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OBRAZEC-13 

 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO 

POGODBENIH DEL 

 

Naziv banke: 

Kraj in datum: 

Upravičenec: 

 

V skladu s pogodbo ………………………………………………………………………, 

sklenjeno med upravičencem ………………………………………………………….. 

in ……………………………………………………………………………………… . 

v skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance 

Republike Slovenije dne ……………, za »obnovo talne signalizacije na občinskih cestah« 

dajemo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10 % pogodbene 

vrednosti kar znaša ………………………………………. EUR. 

Izvajalec dolžan opraviti vsa dela po popisu del ter v skladu s razpisnimi pogoji v skupni 

vrednosti ..................................... EUR (z besedo   ...................................), v roku 

................................v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 

 

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo 

izvajalec svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, v 

nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv plačali 10% pogodbene vrednosti kar znaša 

…………………………………….. EUR, če izvedba ne bo izvedena v roku, kvaliteti ali 

količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Obveza velja tudi za zavarovanje obveznosti 

izvajalca iz naslova plačila podizvajalcem. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve 

pogodbene obveznosti in če izvedena dela tudi delno zadostujejo pogodbenim zahtevam.  

 

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. Original Garancije št……………. 

 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja najkasneje do 30.9.2013. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več 

in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 

pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 

naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Kopru. 

 

 

 

Banka: 

(žig in podpis) 
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OBRAZEC-14 

 
 
Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
Kot ponudnik dajemo naslednjo 

 
 
 

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH 
 
 
Izjavljamo, da nudimo t r i d e s e t  dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnevom 

p rejema računa. 
 
 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na : 
Javni razpis za »obnovo talne signalizacije na občinskih cestah« objavljen na Portalu 

javnih naročil, dne _______,  
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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 OBRAZEC-15 

Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 

Izpolnjen popis del  

 

POPIS DEL ZA IZVEDBO HORIZONTALNE CESTNE 
SIGNALIZACIJE 

A.OBNOVA TANKOSLOJNIH TALNIH OZNAČB 

 

 OPIS KOLIČINA CENA NA ENOTO SKUPAJ 

1. Obnova prečnih cestnih oznak s tankoslojnim 

materialom, kompletno z vsem potrebnim 

delom in materialom 

   

 m2 12.400   

     

2. Obnova vzdolžnih cestnih oznak s tankoslojnim 

materialom, z vsem potrebnim delom in 

materialom 

   

 m 74.000   

     

 SKUPAJ    

 DDV    

 SKUPAJ    

 

OPOMBA:  Količine so informativne, obračun se izvede po enotnih ponudbenih cenah, ki so 

fiksne do izvedbe del in dejansko izvedenih količinah. 
 


