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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Na podlagi 25. člena  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 

18/11) Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, vabi ponudnike, da oddajo pisno ponudbo 

v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, v skladu z razpisno 

dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku za »REDNO 

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST na OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER«, 

najkasneje do: 

 
dne 23.5.2012 do 12:00 ure na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, 
oziroma pošljejo s priporočeno pošiljko. 

 
Po pošti prispele ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do navedenega roka. 
Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: 
»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO  –  Redno vzdrževanje občinskih cest na 

območju Mestne občine Koper,   št. 371-114/2012«  
Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. 

 
Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da 
je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Če ponudnik ne bo 
opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno 
odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno 
dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. 

 
Ponudbe, ki jih naročnik zaradi nepravilne označbe ne bo uvrstil na javno odpiranje, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka. 
 
Kontaktna oseba naročnika je Adelija Franca, Urad za gospodarske javne službe in promet, 

telefonska številka 05 6646 396, elektronski naslov: adelija.franca@koper.si. 

 

 
Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb 
neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne. 
 
ODPIRANJE PONUDB 
 
Javno odpiranje ponudb bo: 

 
dne 24.5.2012 ob 10:00 uri v spodnji sejni sobi na naslovu: Mestna občina Koper, 
Verdijeva 10, Koper 
 
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna 
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
                                                                                                                      

 

 

 

        Župan 

             Boris Popovič 

mailto:adelija.franca@koper.si
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2.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  

2.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila 

 

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

128/06, 16/08, 16/08, 34/08, 19/10, 43/11) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov, 

Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11) ter 

v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet 

javnega naročila. 

 

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 Ministrstva za finance Republike Slovenije 

dne 12.4.2012. 

2.4. Rok začetka in končanja izvajanja javnega naročila 

 

Javno naročilo se izvaja od podpisa pogodbe,  za dobo dveh let. 

 

2.5. Pogoji za popolno ponudbo 

 

Za formalno popolnost in pravilnost mora ponudnik predložiti: 

 ponudbo v roku in na način kot je določeno v povabilu k oddaji ponudbe,  

 podpisana in žigosana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 

 izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe (OBR-1) 

 izpolnjen, podpisan in žigosan predračun (OBR-2) 

 izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev (OBR-3) 

 izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4), 

  izpolniti, podpisati in žigosati soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 

(OBR-5), ( vpisati podatke in podpisi vseh zakonitih zastopnikov ponudnika), V 

kolikor je zastopnikov več kot na obrazcu, je potrebno priložiti več obrazcev po 

priloženem vzorcu 

 izpolnjeno podpisano in žigosano o dajanju informacij (OBR-6) 

 izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo o lastniških razmerjih (OBR-7) 

 original obrazec št. 10 - BON-2 oz. BON-1/SP izdan s strani AJPES-a (OBR-8) 

 izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo o plačilnih pogojih (OBR-9) 

 izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo o tehnični sposobnosti (OBR-10), 

 izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za 

izvedbo javnega naročila (OBR-11) 

 Potrjene reference in podpisane izjave, 

 Predložen popis razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila in dokazila 

o izpolnjevanju kadrovskih pogojev, 

 cenik delovne sile, mehanizacije in materialov  

 izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, 
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 izpolniti, podpisati in žigosati bančno garancijo za resnost ponudbe (OBR-12) 

 
 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz 
prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani 
ponudnika. 
Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi 

črkami. Razpisna dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana 

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

podpisom svoje pooblaščene osebe. 

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. 

 
Vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da jih ni 
mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. 

 

2.6. Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije 

 

Naročnik  bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval najpozneje šest 

dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana 

pravočasno.  

 

Do poteka roka za oddajo ponudb naročnik lahko spreminja ali dopolni razpisno 

dokumentacijo, vendar bo v tem primeru in če bo potrebno ustrezno podaljšal rok za oddajo. 

 

Pisni odgovor, vključno z opisom vprašanja, bo objavljen na Portalu javnih naročil 

Ministrstva za finance Republike Slovenije. 

 

2.7. Način, kraj in rok za predložitev ponudbe 

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti 

naslov pošiljatelja. Na prednji strani mora biti označeno: 

 

 “NE ODPIRAJ!  JAVNO NAROČILO, Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper, št. 371-114/2012« 

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

službe in promet,  Verdijeva 10, 6000 Koper ali oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne 

občine Koper na Verdijevi 10 v Kopru. 

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

ali je oddana osebno do 23.5.2012 do vključno 12. ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo 

naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. 

 

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

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

in liste, ki jih ponudnik priloži v ponudbi, morajo biti oštevilčeni. 
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2.8. Mesto, kraj in čas odpiranja ponudb 

 

Javno odpiranje ponudb bo 24.5.2012 ob 10.00 uri v spodnji sejni sobi Mestne občine 

Koper, Verdijeva 6, Koper. 

 

Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim 

pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne rabijo predstavniki ponudnikov, ki so 

registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati 

dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. 

 

2.9. Statusne spremembe 

 
V primeru statusnih sprememb ponudnika bo ponudnik moral dokazati, da je univerzalni 
pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako 
kadrovsko, finančno in tehnično. 
 

2.10. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev 

 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v 
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi 
naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in 
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki 
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo 
odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. 
 

2.11. 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. 
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 
naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu 
kopije pogodbe preveril, ali ima:  

 ponudnikovo pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem in 

 
 podizvajalčevo pooblastilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 

 

2.12. Izbrani ponudnik 

 
Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju 
javnega naročila 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.  

 

Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema 
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poziva. 
 

2.13. Variante ponudbe 

 
Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki 
predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka. 
 

2.14. Dopustne dopolnitve ponudbe 

 
Če se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga 
določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, 
se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe 
ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene 
dokumentacije vsaj deloma že razvidno. 

 
Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede 
tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali 
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe. 
 
Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu 
(ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe 
pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnji predloženi ponudbi. 
 

2.15.  Stroški ponudbe 

 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

2.16. Plačilni pogoji 

 
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. Na računu mora biti označen sklic na 
pogodbo. 

 
V kolikor ponudnik navede, s katerimi podizvajalci bo izvajal naročilo, mora ob podpisu 
pogodbe posredovati naročniku soglasje, da lahko naročnik neposredno plačuje 
podizvajalcem. 

2.17. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 

 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena. 

 

2.18. Način oblikovanja ponudbenih cen 

 

Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, si ogleda kategorizirane 

občinske ceste na območju Mestne občine Koper ter 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.  
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Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani izvajalec pripraviti izvedbeni letni program rednega 

vzdrževanja skupaj s strokovno službo upravljavca cest. Najmanj 15 dni pred pričetkom 

izvajanja zimske službe pa mora strokovni službi upravljavca posredovati Izvedbeni program 

zimske službe. 

 

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 vnovčil garancijo za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih del.  

  

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. 

 

2.19. Finančna zavarovanja 

Naročnik bo od ponudnikov zahteval: 

 

 bančno garancijo za resnost ponudbe, sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem (7.1. 

točka razpisne dokumentacije), v višini 10.000,00 EUR; ponudniki morajo navedeno 

bančno garancijo v originalu predložiti že v ponudbeni dokumentaciji; ki mora biti 

veljavna do 31.7.2012. 

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

priloženim vzorcem (7.2. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene 

vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži ob podpisu pogodbe. Garancija za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi pravočasnost izvedbe. Veljavna mora biti 

do 30.6.2014. 

 

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec 

izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe.  

 

2.20. Zavarovanje odgovornosti 

 

V roku 10 dni od podpisa pogodbe je izbrani izvajalec dolžan pri izbrani zavarovalnici skleniti 

zavarovanje za škodo, ki jo lahko povzroči upravljavcu občinskih cest (Mestni občini Koper) 

ali tretji osebi zaradi nerednega in nevestnega opravljanja vzdrževalnih del. 

 

2.21. Veljavnost ponudbe 

 

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: do 31.7.2012. 
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V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve 

pogodbe z izbranim ponudnikom, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti bančne garancije za 

resnost ponudbe. 

 

2.22. Rok za sklenitev pogodbe 

 

Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k sklenitvi pogodbe o izvajanju del takoj, ko je obvestilo 

o izbiri pravnomočno. 

 

2.23. Varstvo podatkov 

 
Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejajo javno naročanje. 
Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Imena 
ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna 
skrivnost. 

 

2.24. Ustavitev postopka 

 
Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. 

 
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse 
ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. 

 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve 
postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 

 

2.25. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku 

 

Pogodbo se sklepa za obdobje dveh let. 

 

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

Obračun se izvede po dejanskih količinah. 

 

Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedeno v Navodilih, so urejeni v vzorcu 

pogodbe.  

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

bodo sprejemljive. 

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. 

V primeru neuspešnega odprtega postopka in v  kolikor bodo izpolnjeni pogoji v skladu z 

določili 2. točke 6. odstavka 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje pravico izvesti postopek s 

pogajanji. 
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2.26. Revizija postopka 

 
Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo na podlagi določb 25. člena Zakona o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 – v nadaljevanju: 
ZPVPJN). 
 
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. Zahtevek mora vsebovati vse 
elemente, ki jih določa prvi odstavek 15. Člena ZPVPJN. 
 
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse v višini:  
 750 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 
ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti, v postopku 
zbiranja ponudb po predhodni objavi, pri oddaji javnega naročila storitev iz Seznama storitev 
B ali pri oddaji posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem 
nabavnem sistemu,  

 1.500 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 
ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji 
brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu, javnem natečaju,  

 en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop, javno 
naročilo ali posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem 
sistemu, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 eurov, če se 
zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega 
naročila.  

 
Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali 
razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ali v postopku oddaje 
posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu 
ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti 
(z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov. 
 
Številka  transakcijskega  računa  Ministrstva  za  finance  je:  SI56  0110  0100  0358  802,  

odprt  pri  Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija.  
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. 

1. model (11)  
 
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)  
 
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)  

 
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka 
računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)  

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.  

 
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo imel predloženega potrdila o plačilu takse in v primerih, če bo 
potrdilo sicer predloženo, a bo taksa neustrezna, skladno z določbo 3. odstavka 26. člena 
ZPVPJN zavrgel. 
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Izjavljamo, 

da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter 

pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila št. JN-S-4/2012,  

za redno vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Koper,  

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

 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOST 

3.1.  Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja 

naslednjih pogojev : 

 

A. Osnovna sposobnost: 

      
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. 
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in 66/08): hudodelsko združevanje; 
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, 
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; 
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. 

 
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije 
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih 
interesov  
Evropskih skupnosti. 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-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 (OBR-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.
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Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-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 (OBR-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 
določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-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 (OBR-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 (OBR-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 (OBR-6). 

 

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

 

Dokazilo: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (OBR-3). 

 
 
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 (OBR-7). 
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B. Poklicna sposobnost: 

 

11. 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 . 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v 

kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo 

prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  

 

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev  (OBR-4). 

 

 

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

javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 

dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 

imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

 

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev  (OBR-4). 

 

 

C. Ekonomska in finančna sposobnost: 

 
13. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4). 

 
14.  Ponudnik v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel 
blokiranega računa. 

 
Dokazilo: Original potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika (BON-2 oz BON-1\SP 
izdan s strani AJPES-a) (OBR-8). 

 
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima 
računov. Potrdilo ne sme biti starejše kot trideset (30) dni od roka za oddajo ponudb. 
 
15. Ponudnik mora nuditi najmanj 30 dnevni plačilni rok. 
 
Dokazilo: Izjava o plačilnih pogojih (OBR-9). 

 

 

D. Tehnična in kadrovska sposobnost: 

 

Dokazila ter listine o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, reference ter izjave ponudnika 

 

16. Da ima ponudnik pokrita skladišča sli silose za sol za posipanje za minimalne zaloge 50t, 

skladnimi s planom zimske službe, 

 

17. da ima ponudnik pokrita skladišča za drobljenec za posipanje za minimalne zaloge 70m3 
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18. da ima skladišče za cestno -  prometno opremo in signalizacijo, 

 

19. da ima skladišče za materiale za intreventno krpanje cest, 

 

20. da ima ponudnik primerno mehanizacijo in opremo za izvedbo zimske službe. 

 

Zgradbe mora imeti ponudnik v svoji lasti oz. imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas 

trajanje pogodbe. 

 

Dokazila: Podpisana in žigosana izjava (OBR- 10). 

 

Za opremo in prostore mora ponudnik imeti ustrezna dokazila, da je v njegovi lasti oz. da jo 

bo imel na razpolago (najemna pogodba). Naročnik si pridržuje pravico zahtevano preveriti 

pri ponudniku. 

 

21. Ponudnik mora predložiti potrjene reference s strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo 

del ocenil kot pozitivno. Reference morajo biti predložene na priloženem obrazcu (POT-

REF1 in POT-REF2, obrazca si ponudnik lahko fotokopira). 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 (to pomeni tudi in predvsem izvedba zimske službe
1
, 

košnje in drugo v skladu s popisom na obrazcu) enaka ali podobna razpisanemu javnemu 

naročilu.  

 

Ponudnik mora predložiti: 

 Vsaj dve referenci (obrazec POT-REF1) iz katerih je razvidno, da je ponudnik 

opravljal redno vzdrževanje na občinskih ali državnih cestah  

ali 

 vsaj dve referenci za vsako delo navedeno v obrazcu POT-REF2, vse v obdobju 

zadnjih treh let od roka oddaje ponudbe.  

ali 

 od zgoraj navedeno vsake po eno 

 

Iz potrdila mora izhajati, da je naročnik ocenil izvedbo z oceno »zelo dobro« vsaj za eno 

izvedbo (druga je lahko ocenjena z oceno »dobro«). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Obseg  zimske službe je določen v 14. poglavju Pravilnika o rednih vzdrževalnih delih na javnih cestah in 

nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS št. 62/1998, 109/2010 )  
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- Ponudnik mora podpisati tudi sledeče izjave: 

 

»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna 

pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, 

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

izpolniti pogodbene obveznosti. 

 

Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so 

morebiti potrebne za. izpolnitev pogodbenih obveznosti. 

 

 

Datum:……………. Zastopnik ponudnika (žig in podpis):………………………………….« 

 

 

 

Dokazila: Podpisana in žigosana izjava (zgoraj) in potrjene reference. 
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22. Negativne reference ponudnika 

  

Naročnik bo ugotavljal negativne reference ponudnika vezane na izvedbo podobnih oz. 

istovrstnih del, pri naročniku in drugih pravnih osebah javnega prava v tekočem in zadnjih 

treh letih.  

 

Negativne reference bo dokazoval naročnik po naslednjih merilih in kriterijih: 

- obračunane pogodbene kazni zaradi zamude pri izvajanju del – kot negativna 

referenca se šteje vsak obračun pogodbene kazni v tekočem ali zadnjih treh letih 

- reklamacije na izvedena dela – kot negativna referenca se šteje v pisni obliki 

prijavljena reklamacija naročnika ali uporabnika objekta, ki ni bila odpravljena v roku 

30 dni, oziroma ponavljajoča se reklamacija, 

- vnovčitev bančne garancije. 

 

Izločilni pogoj je dokazana negativna referenca ponudnika (ena od navedenih). 

 

Ponudnik podpiše le naslednjo izjavo: 

 

»Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda 

strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. 

 

 

 

Datum:……………. Zastopnik ponudnika (žig in podpis):…………………………………….« 

 

 

 

Ponudnik mora predložiti popis razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega 

naročila in dokazila o izpolnjevanje kadrovskih pogojev: 

 

 

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

pogoje iz 3.točke razpisne dokumentacije: »POGOJI ZA UGOTAVLJANJE 

SPOSOBNOSTI« 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. 

 

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. 
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OBRAZEC PONUDBE        OBR-1 
 

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 1 (od junija 2012 do maja 2013) 

Davek na dodano vrednost 20% 

Davek na dodano vrednost  8.5% 

SKUPAJ (cena z vključenim ddv) 

 

 

Cena 2 (od junija 2013 do maja 2014) 
 

Davek na dodano vrednost 20% 

Davek na dodano vrednost  8.5% 

SKUPAJ (cena z vključenim ddv) 
 

 

CENA RAZPISANIH DEL SKUPAJ:  

Cena (cena1+cena2) 

Davek na dodano vrednost 20% 

Davek na dodano vrednost  8.5% 

 

SKUPAJ (cena z vključenim ddv) 
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OPCIJA PONUDBE: 

Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 31.7.2012. 

 

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 

komisije, kar pomeni tudi podaljšanje roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe. 
 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR-2 

 

 

PREDRAČUN 

 

 
1.POPIS DEL – LETNI PLAN (junij2012-maj2013) Enota 

mere  

količina Cena/enoto 

 

DD

V v 

% 

Redni, občasni in izredni pregledi, ki zajemajo: 
- upravljanje pregledniškega vozila, krpanje udarnih jam do 1m2, ravnanje 

posameznih prometnih in neprometnih znakov, evidentiranje poškodovane 

signalizacije in opreme, sprotno čiščenje zamašenih jaškov, propustov in 

odtokov, odstranjevanje predmetov instvari z vozišča, zavarovanje 

poškodovanih in nevarnih mest, obrezovanje posameznega vejevja, 

posipanje nepričakovane poledice, pregled konstrukcijskih delov 

objektov, pregled vozišč po prenehanju padavin, zaznavanje posegov s 

strani tretjih oseb, 

- pregled ceste 2X mesečno 

- poročanje o stanju cest in izvršenih delih 

 

km 5.500   

Čiščenje vozišča – ročno,  
- Čiščenje posipnega materiala, zruškov, blata, nesnage in drugih 

predmetov ali snovi, ki ovirajo in ogrožajo promet 

- Nalaganje materiala na vozilo in odvoz na deponijo do 10 km 

- Razgrinjanje in planiranje odvoženega materiala 

m2 15.000   

Čiščenje vozišča –  strojno, 
Čiščenje vozišča strojno – z motorno metlo, odstranjevanje blata, posipnega 

materiala, nesnage in drugih snovi, , ki ovirajo in ogrožajo promet, brez 

odvoza oz. odriv na bankino 

m2 130.000   

Čiščenje jarkov – ročno 
Čiščenja jarka od blata, nesnage, vegetacije, z nakladanjem na samokolnico in 

odvozom do 20m, z razgrinjanjem in planiranjem 

m` 10.000   

Čiščenje jarkov–  strojno 
Delo z rovokopačem z odmetom, ki obsega čiščenje dna jarka z odmetom 

materiala na brežino 

 

m` 3.000   

Izkop zasutih jarkov– strojno, ki obsega 
 izkop nanošenega materiala, nakladanje na tovorno vozilo in odvoz materiala 

na razdaljo do 10 km 

m` 4.000   

čiščenje koritnic, muld in kanalet – ročno 
čiščenje nanošenega materiala in odvoz materiala na razdaljo do 20m, z 

razgrinjanjem in planiranjem 

m` 40.000   

Čiščenje propustov – strojno 
Čiščenje propusta z vtokom in iztokom 

m` 3.000   

8,5Čiščenje propustov – ročno 
Čiščenje propusta z vtokom in iztokom 

m` 1.500   

Košnja trave – strojno 
 S kosilnico v širini dveh prehodov v eni smeri (skupne širine 2m)  

km` 650   

Košnja trave - ročno m2 5.000   

Obrezovanje rastlinja - ročno 

Obsekovanje rastlinja različnega profila z motorno žago in sekiro, rezanje  

drevja na ustrezne dolžine, nalaganje debel na tovorno vozilo in odvoz na 

deponijo do 20 km – strojno 

km 12   



 RD vzdrževanje občinskih cest, april 2012 

 20 

Vključno z rezanjem  

Obrezovanje rastlinja – strojno km  35   

Popravilo bankin – strojno ,  
ki obsega odriv zemljine z bankine in profiliranje bankine v pravilnem naklonu 

m` 100.000   

Popravilo bankin – ročno, 

ki obsega dosipavanje z dovoznim materialom, ročno razgrinjanje in planiranje 

materiala, uvaljanje z valjarjem, dokončno profiliranje bankine v  višini roba 

vozišča in pravilnem naklonu 

m` 7.000   

Krpanje udarnih jam s hladno maso 
Oblikovanje – obsekovanje robov udarne jame, čiščenje udarne jame in 

odstranitev materiala s prenosom materiala izven vozišča, dovoz hladne mase 

z vozilom, vgrajevanje hladne mase z nabijanjem z ročnim nabijalom 

 

t 26   

Krpanje udarnih jam z asfaltom 
Oblikovanje – obsekovanje robov udarne , čiščenje udarne jame in odstranitev 

materiala s prenosom materiala izven vozišča, premaz robov udarne jame z 

emulzijo, dovoz asfaltne mase z vozilom, vgrajevanje asfalta v udarno jamo z 

valjanjem 

t 110   

Krpanje gramoznih vozišč - ročno  
Obsekavanje jame, čiščenje jame od blata in nesnage, dovoz gramoza s 

samokolnico na razdalji do 20m, vgrajevanje in planiranje materiala 

m3 50   

Gramoziranje gramoznih vozišč (45m3/km, povprečne širine 3m) 

Dovoz materiala s tovornim vozilom, razsutje materiala z vozilom v potegu, 

razgrinjanje in profiliranje  nasutega materiala, izvedba pomožnih cestarskih 

del pri profiliranju 

km 10   

Menjava znaka brez droga kos 29   

Postavitev prometnih znakov kos 25   

Menjava droga  kos 10   

Odstranitev znaka in droga kos 10   

Postavitev nove odbojne ograje  m` 300   

Popravilo poškodovane odbojne ograje m` 300   

Čiščenje vozišča po nezgodi za zagotovitev prevoznosti ceste 
Odstranitev predmetov z vozišča, posipanje madežev in podobno, vključno z 

vsemi predhodnimi deli in druga dela v odvisnosti od dogodkov 

ura 800   

Manjša popravila zidanih zidov 
vključno z vsemi predhodnimi deli in potrebnim materialom 

m2 200   

Manjša popravila armiranobetonskih zidov širine 20 cm 
vključno z vsemi predhodnimi deli in potrebnim materialom 

m2 150   

Strojno krpanje vozišč  
vključno z vsemi predhodnimi deli in potrebnim materialom 

m2 5.000   

Dežurstvo za zimsko službo in pripravnost 
Delo se izvaja v turnusu 24 ur na dan, pri čemer dežurajo delavci na sedežu 

cestno vzdrževalne baze, pripravnost na domu 24 ur na dan – oz. se uvede za 

čas izven delovnega časa za posamezne delavce – obračuna se količina 

opravljenih efektivnih ur 

ure 240   

Preventivno posipanje  
obračuna se količina opravljenih efektivnih ur 

ur 150   

Posipanje poledice – strojno 
obračuna se količina opravljenih efektivnih ur 

ur 150   

Odstranjevanje snega z vožišča – strojno do šrine 3.5m 
obračuna se količina opravljenih efektivnih ur 

ur 80   

Odstranjevanje snega in poledice z vožišča – ročno 
obračuna se količina opravljenih efektivnih ur 

ur 300   

drobec m3 350   
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sol t 200   

Mg l 20.000   

SKUPAJ BREZ DDV     

DDV 20%     

DDV 8,5%     

SKUPAJ      Z DDV     

 

 

 

 

 

2. POPIS DEL – LETNI PLAN (junij213-maj2014) Enota 

mere  

količina Cena/enoto 

 

DD

V v 

% 

Redni, občasni in izredni pregledi, ki zajemajo: 
- upravljanje pregledniškega vozila, krpanje udarnih jam do 1m2, ravnanje 

posameznih prometnih in neprometnih znakov, evidentiranje poškodovane 

signalizacije in opreme, sprotno čiščenje zamašenih jaškov, propustov in 

odtokov, odstranjevanje predmetov instvari z vozišča, zavarovanje 

poškodovanih in nevarnih mest, obrezovanje posameznega vejevja, 

posipanje nepričakovane poledice, pregled konstrukcijskih delov 

objektov, pregled vozišč po prenehanju padavin, zaznavanje posegov s 

strani tretjih oseb, 

- pregled ceste 2X mesečno 

- poročanje o stanju cest in izvršenih delih 

 

km 5.500   

Čiščenje vozišča – ročno,  
- Čiščenje posipnega materiala, zruškov, blata, nesnage in drugih 

predmetov ali snovi, ki ovirajo in ogrožajo promet 

- Nalaganje materiala na vozilo in odvoz na deponijo do 10 km 

- Razgrinjanje in planiranje odvoženega materiala 

m2 15.000   

Čiščenje vozišča –  strojno, 
Čiščenje vozišča strojno – z motorno metlo, odstranjevanje blata, posipnega 

materiala, nesnage in drugih snovi, , ki ovirajo in ogrožajo promet, brez 

odvoza oz. odriv na bankino 

m2 130.000   

Čiščenje jarkov – ročno 
Čiščenja jarka od blata, nesnage, vegetacije, z nakladanjem na samokolnico in 

odvozom do 20m, z razgrinjanjem in planiranjem 

m` 10.000   

Čiščenje jarkov–  strojno 
Delo z rovokopačem z odmetom, ki obsega čiščenje dna jarka z odmetom 

materiala na brežino 

 

m` 3.000   

Izkop zasutih jarkov– strojno, ki obsega 
 izkop nanošenega materiala, nakladanje na tovorno vozilo in odvoz materiala 

na razdaljo do 10 km 

m` 4.000   

čiščenje koritnic, muld in kanalet – ročno 
čiščenje nanošenega materiala in odvoz materiala na razdaljo do 20m, z 

razgrinjanjem in planiranjem 

m` 40.000   

Čiščenje propustov – strojno 
Čiščenje propusta z vtokom in iztokom 

m` 3.000   

Čiščenje propustov – ročno 
Čiščenje propusta z vtokom in iztokom 

m` 1.500   

Košnja trave – strojno 
 S kosilnico v širini dveh prehodov v eni smeri (skupne širine 2m)  

km` 650   

Košnja trave - ročno m2 5.000   
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Obrezovanje rastlinja - ročno 

Obsekovanje rastlinja različnega profila z motorno žago in sekiro, rezanje  

drevja na ustrezne dolžine, nalaganje debel na tovorno vozilo in odvoz na 

deponijo do 20 km – strojno 

Vključno z rezanjem  

km 12   

Obrezovanje rastlinja – strojno km  35   

Popravilo bankin – strojno ,  
ki obsega odriv zemljine z bankine in profiliranje bankine v pravilnem naklonu 

m` 100.000   

Popravilo bankin – ročno, 

ki obsega dosipavanje z dovoznim materialom, ročno razgrinjanje in planiranje 

materiala, uvaljanje z valjarjem, dokončno profiliranje bankine v  višini roba 

vozišča in pravilnem naklonu 

m` 7.000   

Krpanje udarnih jam s hladno maso 
Oblikovanje – obsekovanje robov udarne jame, čiščenje udarne jame in 

odstranitev materiala s prenosom materiala izven vozišča, dovoz hladne mase 

z vozilom, vgrajevanje hladne mase z nabijanjem z ročnim nabijalom 

 

t 26   

Krpanje udarnih jam z asfaltom 
Oblikovanje – obsekovanje robov udarne , čiščenje udarne jame in odstranitev 

materiala s prenosom materiala izven vozišča, premaz robov udarne jame z 

emulzijo, dovoz asfaltne mase z vozilom, vgrajevanje asfalta v udarno jamo z 

valjanjem 

t 110   

Krpanje gramoznih vozišč - ročno  
Obsekavanje jame, čiščenje jame od blata in nesnage, dovoz gramoza s 

samokolnico na razdalji do 20m, vgrajevanje in planiranje materiala 

m3 50   

Gramoziranje gramoznih vozišč (45m3/km, povprečne širine 3m) 

Dovoz materiala s tovornim vozilom, razsutje materiala z vozilom v potegu, 

razgrinjanje in profiliranje  nasutega materiala, izvedba pomožnih cestarskih 

del pri profiliranju 

km 10   

Menjava znaka brez droga kos 29   

Postavitev prometnih znakov kos 25   

Menjava droga  kos 10   

Odstranitev znaka in droga kos 10   

Postavitev nove odbojne ograje  m` 300   

Popravilo poškodovane odbojne ograje m` 300   

Čiščenje vozišča po nezgodi za zagotovitev prevoznosti ceste 
Odstranitev predmetov z vozišča, posipanje madežev in podobno, vključno z 

vsemi predhodnimi deli in druga dela v odvisnosti od dogodkov 

ura 800   

Manjša popravila zidanih zidov 
vključno z vsemi predhodnimi deli in potrebnim materialom 

m2 200   

Manjša popravila armiranobetonskih zidov širine 20 cm 
vključno z vsemi predhodnimi deli in potrebnim materialom 

m2 150   

Strojno krpanje vozišč  
vključno z vsemi predhodnimi deli in potrebnim materialom 

m2 5.000   

Dežurstvo za zimsko službo in pripravnost 
Delo se izvaja v turnusu 24 ur na dan, pri čemer dežurajo delavci na sedežu 

cestno vzdrževalne baze, pripravnost na domu 24 ur na dan – oz. se uvede za 

čas izven delovnega časa za posamezne delavce – obračuna se količina 

opravljenih efektivnih ur 

ure 240   

Preventivno posipanje  
obračuna se količina opravljenih efektivnih ur 

ur 150   

Posipanje poledice – strojno 
obračuna se količina opravljenih efektivnih ur 

ur 150   

Odstranjevanje snega z vožišča – strojno do šrine 3.5m 
obračuna se količina opravljenih efektivnih ur 

ur 80   
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Odstranjevanje snega in poledice z vožišča – ročno 
obračuna se količina opravljenih efektivnih ur 

ur 300   

drobec m3 350   

sol t 200   

Mg l 20.000   

SKUPAJ BREZ DDV     

DDV 20%     

DDV 8,5%     

SKUPAJ      Z DDV 

 

    

 
 
 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR-3 

 
 
Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 
 

IZJAVO O SPREJEMANJU 

RAZPISNIH POGOJEV 
 
 
Izjavljamo, da sprejemamo pogoje navedene v razpisni dokumentaciji. 

 
 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na : 
Javni razpis po odprtem postopku za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper« objavljen na Portalu javnih naročil, dne _______, pod številko 

objave ____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, pod 

številko objave ____________, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR - 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. 63/94, 70/94, 23/99, 60 /99, 40/04, 95/04, 

55/08, 66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za 

fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje 

podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 

posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, 

preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. 

 
Da kot prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi 

goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

 
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. 

 
4. Da 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 
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katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne  poravnave  ali  postopek  

prisilnega  prenehanja.  Ta  izjava  velja  tudi  za  morebitne podizvajalce, ki sodelujejo 

pri izvedbi javnega naročila. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami na dan, ko se 

izteče rok za oddajo ponudb. 
 
 
 
 
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 izpolnjujete; če niste izpolnili  

      točke  B, izpolnite točko C.) 

 

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. 

 

Priloge za prijavitelje, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

 Potrdilo o nekaznovanosti – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja 

ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno 
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osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku RS: 

- hudodelsko združevanje, 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 

sprejemanjedaril,  nedovoljeno  dajanje  daril,  jemanje  podkupnine  (za  

fizične  osebe),  dajanje podkupnine,  sprejemanje  daril  za  nezakonito  

posredovanje  in  dajanje  daril  za nezakonito posredovanje, 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti 

in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese 

Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih 

interesov Evropskih skupnosti, 

- pranje denarja. 

 Izjavo o tehnični in kadrovski sposobnosti 

 Izjava prijavitelja, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke 

iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 

 Izjava prijavitelja, da 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. 

 

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

redno vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Koper, 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 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11 in 22. 

členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe 

preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Redno vzdrževanje 

občinskih cest na območju Mestne občine Koper«, po odprtem postopku, 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 po odprtem postopku za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne _______, pod številko 

objave ____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, pod 

številko objave ____________, 
 
 
 
 

 

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 (Uradni list RS, 

št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Mestno občino Koper, da za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Redno vzdrževanje občinskih 

cest na območju Mestne občine Koper«, po odprtem postopku , 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 

po odprtem postopku za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine 

Koper« objavljen na Portalu javnih naročil, dne _______, pod številko objave 

____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, pod številko 

objave ____________, 

 
 
 

 

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 po odprtem postopku za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper« objavljen na Portalu javnih naročil, dne _______, pod številko 

objave ____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, pod 

številko objave ____________, 
 
 
 
  
  
 
 

 

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. 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. 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na: 
Javni razpis po odprtem postopku za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper« objavljen na Portalu javnih naročil, dne _______, pod številko 

objave ____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, pod 

številko objave ____________, 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
----------------------------------             žig                               -----------------------------------------
--- 
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OBR-8 
 
 
 
Ponudnik.:__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL BON-2 oz. BON-1/SP IZDAN S STRANI 

AJPES-a 
 
 
Ponudnik priloži original BON-2 oz. BON-1/SP izdan s strani AJPES-a. 

 
 
 
 
 
Ta priloga je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na : 
Javni razpis po odprtem postopku za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper« objavljen na Portalu javnih naročil, dne _______, pod številko 

objave ____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, pod 

številko objave ____________, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
žig                               ----------------------------------------- 
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OBR-9 

 
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 po odprtem postopku za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper« objavljen na Portalu javnih naročil, dne _______, pod številko 

objave ____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, pod 

številko objave ____________, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR - 10 
 

Ponudnik:  ________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA o tehnični sposobnosti 

 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila  

 

 

 

 

Izjavljamo, : 

 

16. da imamo pokrita skladišča sli silose za sol za posipanje za minimalne zaloge 50t, 

skladnimi s planom zimske službe, 

 

17. da imamo pokrita skladišča za drobljenec za posipanje za minimalne zaloge 70m3 

 

18. da imamo za cestno -  prometno opremo in signalizacijo, 

 

19. da imamo za materiale za intreventno krpanje cest, 

 

20. da imamo primerno mehanizacijo in opremo za izvedbo zimske službe. 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR - 11 
 

Ponudnik:  ________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila  

 

 

 

 

 

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila: 

 

1. izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi 

udeleženci, 

2. izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih 

na samem gradbišču, 

3. ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih. 

6. 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. 

 

v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02, 57/03, 83/05), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.« 
 

 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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          POT-REF1 
 

P O T R D I L O 

 

 

Naročnik: ______________________________________________________________ 

 

Odgovorna oseba naročnika: _______________________________________________ 

 

Telefonska številka odgovorne osebe naročnika: ________________________________ 

 

 

Potrjujemo, da je izvajalec _________________________________________________ 

 

v letu _____________opravljal redno zdrževanje na_____________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 

 

Potrjujemo, da je izvajalec: 

a) izvajal navedena pogodbena dela v dogovorjenem roku 

b) prekoračil dogovorjeni rok 

(ustrezno obkrožiti) 

 

KAKOVOST  IZVEDBE IN SKLADNOST S POGODBENIMI DOLOČILI 

 

Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti: 

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) slabo 

(ustrezno obkrožiti) 

 

 

 

Datum: ___________________ 

 

       Naročnik: 
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 POT-REF2 
P O T R D I L O 

 

Naročnik: ______________________________________________________________ 

 

Odgovorna oseba naročnika: _______________________________________________ 

 

Telefonska številka odgovorne osebe naročnika: ________________________________ 

 

Potrjujemo, da je izvajalec _________________________________________________ 

 

v letu _____________opravil naslednja dela (ustrezno obkrožiti): 

 

 RAZPISANA DELA 

1 Čiščenje jarkov – ročno 

2 Čiščenje jarkov–  strojno 

3 Izkop zasutih jarkov– strojno 

4 čiščenje koritnic, muld in kanalet – ročno 

5 Čiščenje propustov – strojno 

6 Čiščenje propustov – ročno 

7 Košnja trave – strojno  

8 Obrezovanje rastlinja - ročno  

9 Obrezovanje rastlinja – strojno 

10 Popravilo bankin – strojno  

11 Popravilo bankin – ročno 

12 Krpanje udarnih jam s hladno maso 

13 Krpanje udarnih jam z asfaltom 

14 Krpanje gramoznih vozišč - ročno  

15 Gramoziranje gramoznih vozišč  

16 Postavitev nove odbojne ograje  

17 Popravilo poškodovane odbojne ograje 

18 Manjša popravila zidanih zidov 

19 Manjša popravila armiranobetonskih zidov širine 20 cm 

20 Strojno krpanje vozišč 

21 Dežurstvo za zimsko službo in pripravnost 

22 Preventivno posipanje  

23 Posipanje poledice – strojno 

24 Odstranjevanje snega z vožišča – strojno do šrine 3.5m 

25 Odstranjevanje snega in poledice z vožišča – ročno 

 

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 

 

Potrjujemo, da je izvajalec: 

c) izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku 

d) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok 

(ustrezno obkrožiti) 
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KAKOVOST  IZVEDBE IN SKLADNOST S POGODBENIMI DOLOČILI 

 

Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti: 

d) zelo dobro 

e) dobro 

f) slabo 

(ustrezno obkrožiti) 

 

 

Datum: ___________________ 

 

       Naročnik: 
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3.2. Podizvajalci 

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila in z vrednostjo del nameravajo 

dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) in navesti vse predlagane podizvajalce. 

 

Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec pooblasti 

naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 

 

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

takem primeru mora naročnik predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo 

sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje pisni dogovor med subjekti, 

sklenjen za ta namen. V kolikor ponudnik zahtevanega dokazila ne bo predložil, bo naročnik 

njegovo ponudbo izločil.   

 

3.3. Skupna ponudba 

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

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

natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev in opredeliti nosilca posla. Nosilec 

posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva 

zavarovanja. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

 

V primeru predložitve skupne ponudbe mora pogoje za priznanje sposobnosti  (3. poglavje) 

od točke A do C izpolnjevati vsak izvajalec posamezno. 
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4. OPIS JAVNEGA NAROČILA 

 

Redno vzdrževanje občinskih cest  je obvezna gospodarska javna služba, v okviru katere se 

izvajajo vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v takem stanju, da je zagotovljena 

prometna varnost in prevoznost cest, nadzor nad stanjem občinskih cest ter vzpostavitev 

prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah ter izvajanje zimske službe. 

 

Dejavnosti, ki so navedene, so natančno opredeljene v Pravilniku o vrsti vzdrževalnih del na 

javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja  javnih cest (Ul RS, št.62/1998, 109/2010). 

 

Izbrani izvajalec mora pripraviti izvedbeni letni program rednega vzdrževanja skupaj s 

strokovno službo upravljavca cest za tekoče leto, do 15. oktobra tekočega leta pa izvedbeni 

program zimske službe. 

 

 

4.1. Glavna dela skupine del vzdrževanja so:  

 

- redni, občasni in izredni pregledi, 

- čiščenje vozišča -  ročno in strojno, 

- čiščenje jarkov – ročno in strojno, 

- izkop zasutih jarkov , 

- čiščenje koritnic, muld in kanalet, 

- čiščenje propustov– ročno in strojno, 

- košnja trave, 

- obsekovanje rastlinja , 

- popravilo bankin– ročno in strojno, 

- krpanje udarnih jam s hladno maso, 

- krpanje udarnih jam z asfaltom, 

- krpanje gramoznih vozišč, 

- gramoziranje gramoznih vozišč, 

- odstranjevanje nanosov, 

- dežurstvo za zimsko službo in pripravnost, 

- preventivno posipanje cest, 

- posipanje poledice – strojno, 

- odstranjevanje snega z vožišča – strojno, 

- odstranjevanje snega in poledice z vožišča – ročno, 

- pluženje in posipanje, 

- menjava, odstranitev prometnih znakov in drogov, 

- čiščenje prometnih znakov, 

- popravilo poškodovane odbojne ograje, 

- postavitev nove odbojne ograje, 

- čiščenje vozišča po nezgodi, 

- manjša popravila zidov, 

- strojno krpanje vozišč  
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Ostale naloge: 

- evidenca porabljenih materialov, 

- delovnih ur, 

- poročilo o opravljenih delih (1x na mesec), 

- obračun opravljenih del se opravi po normativih razen del, ki jih ni mogoče 

obračunati po normativih, 

- izdelava plana zimske službe, 

- izdelava izvedbenega letnega programa rednega vzdrževanja skupaj z naročnikom, 

- izdaja mnenj, 

- dostavljati vse podatke o spremembah vzdolžnih profilov na cestah, ki jih vzdržuje. 

 

 

Ponudnik je dolžan redno vzdrževati občinske ceste tako, da pri vzdrževanju upošteva načine 

in pogoje, ki jih določajo Zakon o javnih cestah, predpisi, izdani na njegovi osnovi, predpisi, 

ki urejajo varstvo okolja in urejanje prostora, ter predpisi o varnosti cestnega prometa. 

 

V kolikor ponudnik določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo 

sprejemljiva oziroma primerna in tako izločena iz nadaljnjega postopka. 

 

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.  

 

Sestavni del ponudbe je predračun oz. izpolnjen popis del za dobo dveh let z okvirnima 

enoletnima programoma. Iz predračuna mora biti jasno razvidna končna vrednost ponudbe 

in vrednost del za posamezno leto.  

Končno vrednost ponudbe za enoletni plan vzdrževanja se dobi tako, da se cene na enoto 

pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. V ceni na enoto morajo biti zajeti že 

vsi morebitni popusti. 

 

Ponudbeni predračun mora vsebovati rekapitulacijo del, skupno ceno, davek na dodano 

vrednost in ceno z davkom na dodano vrednost za vsako leto posebej. Na koncu je seštevek 

za razpisana dela v dvoletnem obdobju.  

 

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.  

 

 

4.2. Območje izvajanja 

 

Območje izvajanja javne službe so občinske ceste, določene z  Odlokom o kategorizaciji 

občinskih cest (Uradni list RS, št. 20/2011) in s Sklepom o razdelitvi območij vzdrževanja 

občinskih cest med izvajalce javne službe (Uradne objave, št. 29/00). 

 

 

 



 RD vzdrževanje občinskih cest, april 2012 

 42 

 

5. 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  

O REDNEM VZDRŽEVANJU IN VARSTVU OBČINSKIH CEST 

 

1. člen 

 

S to pogodbo upravljavec preda, vzdrževalec pa sprejme za dobo dveh let v vzdrževanje 

občinske ceste na območju Mestne občine Koper, predvidene s sklepom o razdelitvi območij 

vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe (Uradne objave, št. 29/00). 

 

Naročilo se odda v izvajanje na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku, objavljenega 

na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance Republike Slovenije dne ____________. 

 

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal:  

- po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe, 

- skladno s ponudbo št._________, z dne ___________ ,  

- po določilih Zakona o javnih cestah (ZCes-1, Uradni list RS 109/2010), 

- Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Uradne objave, št. 20/99 in Url. 

RS, št. 23/2007), 

- Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/2010 ), 

- Obligacijskega zakonika kot tudi skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo to področje. 

 

2. člen 

 

Izvajalec izvaja vzdrževalna dela na občinskih cestah na podlagi letnega plana rednega 

vzdrževanja.  
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3. člen 

 

Višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje vzdrževanja občinskih cest skupaj z 

DDV,  je  

 

_________________________________€ 

 

(z besedo:  _________________________________________________________________) 

 

 

4. člen 

 

Nadzor nad dogajanji, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, vizualni pregled vseh 

sestavnih delov ceste in manjša vzdrževalna in zavarovalna dela na cesti opravlja 

pregledniška služba 2-krat mesečno na posamezni lokalni cesti in 1-krat mesečno na 

posamezni javni poti. Pregledniška služba mora na podlagi podatkov o ugotovitvi pregledov 

napisati poročilo o stanju cest in ga dostaviti strokovni službi upravljalca cest. 

 

5. člen 

 

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za 

izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O tem je dolžan 

obvestiti strokovno službo upravljavca in policijo. Odzivni čas je 1 ura v delovnem času in 2 

uri izven delovnega časa. 

 

6. člen 

 

O posegih v cesto ali uporabi ceste, ki je v nasprotju s predpisi o cestah in varnosti cestnega 

prometa, je preglednik dolžan opozoriti povzročitelja, Občinski inšpektorat in strokovno 

službo upravljavca. 

 

7. člen 

 

Za vsa večja vzdrževalna dela mora vzdrževalec na zahtevo upravljavca, izstaviti predračun. 

 

Vzdrževalec mora na zahtevo upravljavca izdelati tudi druge strokovne podlage, ki se mu 

naroči (popis raznih škod po neurju, uveljavljati razne škodne primere pri zavarovalnicah po 

znanih storilcih ...). 

 

8. člen 

 

Vzdrževalec mora strokovno službo upravljavca enkrat tedensko obveščati o poteku rednega 

vzdrževanja na posameznih občinskih cestah. 

 

9. člen 

 

Vzdrževalec prevzema vso odgovornost za primer pomanjkljivega vzdrževanja cest iz 

priloženega programa in v celoti odgovarja za delo svojih delavcev in morebitnih 

podizvajalcev. 
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10. člen 

 

Izvajalec bo za vsa v preteklem mesecu opravljena vzdrževalna dela na občinskih cestah 

izstavljal naročniku mesečne situacije.  

 

Iz situacije mora biti razviden obračun del  in rekapitulacija po posamezni cesti. 

 

Vzdrževalec je za opravljena dela dolžan voditi dnevnik, ki ga sproti potrdi strokovna služba 

upravljavca. Na podlagi tega vzdrževalec izdela obračun opravljenih del. 

Izvajalec mora opravljena dela točno specificirati glede na porabljen material in delo. V 

dnevniku mora biti navedena točna lokacija izvedenih del za vsako cesto posebej. 

 

Naročnik se obvezuje plačati račun 30. (trideseti) dan od prejema. 

 

V primeru spornih postavk obračuna opravljenega dela bo naročnik sporočil izvajalcu svoje 

pripombe v roku 8 (osmih) dni po prejemu računa, sicer se bo štelo, da je bil izstavljen račun 

pravilen. 

 

 

11. člen 

 

Strokovna služba upravljavca občinskih cest je Urad za gospodarske javne službe in promet, 

njen nadzor pa opravlja Adelija Franca. 

 

Odgovorna oseba vzdrževalca po tej pogodbi je ____________________________. 

 

 

12. člen 

 

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem pogodbenih 

del povzroči upravljavcu ali tretjim osebam. Kot škoda je mišljena predvsem škoda, ki je 

nastala zaradi nerednega ali nevestnega opravljanja javne službe ter škoda, ki jo povzročijo 

pri izvajalcu zaposlene osebe upravljavcu ali tretjim osebam. 

 

 

13.  člen 

 

Izvajalec je dolžan v roku 10 (desetih) dni po sklenitvi pogodbe pri izbrani zavarovalnici 

skleniti zavarovanje za škodo, ki jo lahko povzroči upravljavcu ali tretjim osebam zaradi 

nerednega in nevestnega opravljanja vzdrževanih del. Pogodba o zavarovanju mora vsebovati 

klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Koper. 

 

 

 

 

 

14. člen 

 

Upravljavec od izvajalca zahteva, da ob podpisu te pogodbe dostavi bančno garancijo za 

dobro in pravočasno izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti, oziroma najkasneje v 
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roku desetih dni po podpisu pogodbe z naročnikom. Pogodba je v tem primeru sklenjena z 

odložnim pogojem. 

 

Bančno garancijo se lahko vnovči delno, proporcionalno glede na razmerje med slabo ali 

nepravočasno izvedenimi deli in pogodbeno vrednostjo. 

 

Nepravočasno izvedena dela so dela, ki niso bila izvedena v 20 (dvajsetih) dneh od dneva 

naročila.  

 

15. člen 

 

Če izvajalec ne bo izročil upravljavcu bančne garancije po 14. členu te pogodbe, bo naročnik 

unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 

 

16. člen 

 

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

po dva izvoda.  

 

 

 

UPRAVLJAVEC                                                        IZVAJALEC 

 

Številka:                                                    Številka: 

Datum:                                                                         Datum: 

 
  

 

 

 

Datum:          

                                                                                                  PONUDNIK: 

                                                                                (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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6.  FINANČNA ZAVAROVANJA 

Naročnik bo zahteval navedena finančna zavarovanja, in sicer: 

- bančno garancijo za resnost ponudbe že kot pogoj za veljavnost ponudbe in  

- bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti .  

 

Bančne garancije morajo biti skladne s predloženimi vzorci. 
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OBR-12 
 
 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
 
Naziv banke: 

 
Kraj in datum: 

 
Upravičenec: 

 
Garancija št.: 

 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne _______, pod 

številko objave ____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, 

pod številko objave ____________, za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper«, 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: 

1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v 

ponudbi ali 

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

 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami 

navodil ponudniku 

        ali 
- ne predloži ali  zavrne predložitev  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: 

 Originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom  

 predloženo izjavo Uprave za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 

 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 

 



 RD vzdrževanje občinskih cest, april 2012 

 48 

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

izvedbo  pogodbenih  obveznosti,  vendar  pa najkasneje do 31.7.2012. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do  
31.7.2012, ta garancija preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjena. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 
 
 
Kraj in datum:      Banka: 

 
 
----------------------------------             žig                               ----------------------------------------- 

 Podpis 
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OBR-13 
 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO 

POGODBENIH DEL 

 

Naziv banke: 
 
Kraj in datum: 

 
Upravičenec: 

 
Garancija št.: 

 
 

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

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

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

in v skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne _______, pod 

številko objave ____________ in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, dne ________, 

pod številko objave ____________, za »Redno vzdrževanje občinskih cest na območju 

Mestne občine Koper« 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.  

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena dela 

tudi delno zadostujejo pogodbenim zahtevam.  

 

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

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

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 

3. original Garancije štev. .................... 

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

Ta garancija velja najkasneje do 30.6.2014. 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)  


