
Izgradnja parkirne hiše P+R Sonce Mestna občina Koper 
 

Stran 35 od 61 
 

Priloga 7a:  Referenčno potrdilo ponudnika 
 
 

P O T R D I L O 
 
Naročnik: ______________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba naročnika: _________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba naročnika za preverjanje referenčnega naročila: ______________________   
 
Telefon kontaktne osebe naročnika: _________________________________________ 
 
Potrjujemo, da je izvajalec _________________________________________________ 
 
v letu _____________ izvajal dela na objektu, ki je vključeval izgradnjo objekta z AB konstrukcijo, 
globoko temeljenega na AB pilotih premera najmanj 50 cm oz. uporabo AB pilotov premera 
najmanj 50 cm kot zaščita gradbene jame za izvedbo izgradnje objekta z AB konstrukcijo (navesti 
izvedena dela): 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
v višini _____________________________________________________ EUR z vključenim davkom na dodano 
vrednost. 
 
 
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 
 
Potrjujemo, da je izvajalec: 

a) izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku 
b) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok 

(ustrezno obkrožiti) 
Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del. 
(ustrezno obkrožiti) 
 
KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI 
 
Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti: 

a) zelo dobro 
b) dobro 
c) slabo 

(ustrezno obkrožiti) 
 
Datum: ___________________ 
 

 Naročnik 
 (podpis odgovorne osebe in žig) 
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Priloga 7-b:   Referenčno potrdilo vodja del ponudnika 
 
 

P O T R D I L O 
 

Naročnik: ______________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba naročnika: _______________________________________________ 
 
Kontaktna oseba naročnika za preverjanje referenčnega naročila: __________________   
 
Telefon kontaktne osebe naročnika: _________________________________________ 
 
 
Potrjujemo, da je g.(ga.) _________________________________________________ 
 
v letu _____________ kot vodja del izvajal dela na objektu, ki je vključeval izgradnjo objekta z AB 
konstrukcijo, globoko temeljenega na AB pilotih premera najmanj 50 cm oz. uporabo AB pilotov 
premera najmanj 50 cm kot zaščita gradbene jame za izvedbo izgradnje objekta z AB konstrukcijo 
(navesti izvedena dela): 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
v višini _____________________________________________________ EUR. 
 
 
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 
 
Potrjujemo, da so bila: 

a) navedena pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku 
b) dogovorjeni pogodbeni rok je bil prekoračen 

(ustrezno obkrožiti) 
 
Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del. 
(ustrezno obkrožiti) 
 
KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI 
 
Potrjujemo, da je imenovani odgovorni vodja del izvedel svoje naloge kvalitetno in korektno v 
odnosu do naročnika. Naročnik ocenjuje njegovo delo kot: 

a) zelo dobro 
b) dobro 
c) slabo 

(ustrezno obkrožiti) 
 
 
Datum: ___________________ Naročnik  
 (podpis odgovorne osebe in žig) 
 
  


